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RESUMO 

 

 

A pesquisa trata do processo de construção dos saberes da docência na formação inicial, a 
partir da nova concepção de Prática de Ensino instituída no componente curricular Pesquisa e 
Prática Pedagógica do curso de Pedagogia da UFPE. Toma como categorias analíticas: 
Formação de Professores, Prática de Ensino e Saberes Docentes. Formação, aqui entendida 
como um processo intencional, contínuo, sistemático e como critério de profissionalização 
docente; Prática de Ensino, vista como um processo de formação, de intervenção pedagógica 
e construção de saberes. Saberes Docentes, entendidos como um conjunto de conhecimentos, 
atitudes e competências necessárias ao exercício da docência. As categorias de análise têm 
como suporte os estudos de Nóvoa (1992); Zeichner (1993); Santiago e Batista Neto (2000); 
Schön (2000); Pimenta (1997 e 2002); Tardif (2002) e Freire (1997 e 2000). Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, cujos procedimentos básicos utilizados foram a  
observação participante e a análise documental, que permitiram a compreensão do processo 
de construção dos saberes e a reforma parcial pela qual passou o curso de Pedagogia no 
Centro de Educação nos anos 2000. Os dados revelaram que os saberes docentes são 
construídos nas relações que se estabelecem no espaço da formação acadêmica no Ensino 
Superior e na Escola Básica, no espaço de exercício profissional, e entre eles, bem como em 
diversas situações socioeducativas de aprendizagens. Há aproximações e distanciamentos 
entre a proposta pensada e vivenciada na UFPE, mas há sobretudo uma disponibilidade para 
agregar as contribuições geradas no processo de reflexão e vivência da Pesquisa e Prática 
Pedagógica. 
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ABSTRACT  

 

 

The present research is about the process of construction of teaching knowledge at 
undergraduate level, based on a new conception of Teaching Practice instituted in the 
curricular component “Pedagogical Research and Practice” of the Pedagogy Course of the 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). The study involves the following analytical 
categories: Teacher Education, Teaching Practice and Teaching Knowledge. Teacher 
Education is here understood as an intentional continuum process, systematical and as criteria 
of teacher professionalization. Teaching Practice is here viewed as a process of formation, of 
pedagogical intervention and of knowledge construction. Teaching Knowledge is here 
understood as a set of knowledge, attitudes and competences necessary to teaching exercise. 
The analytical categories are based on studies of Nóvoa (1992); Zeichner (1993); Santiago 
and Batista Neto (2000); Schön (2000); Pimenta (1997 and 2002); Tardif (2002) and Freire 
(1997 and 2000). The study is a qualitative research and the basic procedures used were 
participant observation and documental analysis that made it possible to comprehend the 
process of knowledge construction and the reorientation of the partial reform which the 
Pedagogy Course at the Education Centre underwent from 2000 onwards. Data revealed that 
teaching knowledge is constructed in the relations established in the academic formation 
space of Higher Education, in the space of professional exercise of Basic Schooling and the 
relation between these spaces, as well in varied socio-educational situations of learning. There 
are proximities and distances between proposals idealized and lived at the UFPE but there is, 
above all, a desire to aggregate contributions generated in the process of reflection and living 
of “Pedagogical Research and Practice”.   
 
 
 
 
 
 
Keywords: Teacher Education, Teaching Practice, Supervised Traineeship, Teacher 

Knowledge. 
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A ousadia do fazer é que abre o campo do possível. É o fazer com seus erros e 

acertos que nos possibilita construir aprendizagens. A produção do conhecimento é uma 

construção marcada pelo provisório, à medida que brota da realidade, que é dinâmica. Ao 

falar sobre conhecimento, a linguagem carrega em si o contexto histórico em que foi 

construído, mas não é capaz de dizer tudo em relação ao mesmo. É nesse olhar que se insere 

esta pesquisa. 

A construção dos saberes da docência, objeto de estudo desta investigação, nasceu 

das inquietações – pessoal e profissional. Tornar-se professora aconteceu a partir do contexto 

da história de vida, enquanto filha de professora que quase nasceu na escola. 

A relação docente-discente surgiu de forma natural, como se fizesse parte do 

contexto das aprendizagens da vida. Sempre acompanhando a mãe professora, no trazer e 

levar cadernos da escola para casa, da casa para escola, a ver a preparação dos trabalhos, 

correções, conselhos, orientações, partilhamos e vivenciamos a experiência de discente junto 

com a observação do saber fazer docente. 

Hoje, percebemos a importância e o diferencial que na formação inicial de 

professores a aproximação entre os espaços de formação e a relação docente-discente realiza. 

Nossa experiência profissional permitiu caminhar desde a Educação Infantil, 

passando pelo Ensino Fundamental e Médio, até o Ensino Superior, ora como professora, ora 

como orientadora, ora como coordenadora pedagógica. Durante todo esse tempo buscávamos 

compreender como se aprende a ensinar. Quando coordenadora, percebíamos nas professoras 

iniciantes o sentimento de insegurança ao assumir pela primeira vez uma turma e de tomar 

para si a responsabilidade de tornar-se professora. 

Quando professora de Estágio Supervisionado e Prática de Ensino, as inquietações 

se ampliaram. Percebíamos que os estudantes esperavam a fórmula mágica de como ensinar 



 16

buscavam receitas prontas para dar aulas. Tudo isso desafiava e instigava a busca de 

respostas. 

Ao chegar à UFPE, como Professora Substituta, após ter passado por várias 

instâncias educacionais e situações de ensino-aprendizagem, identificamos uma nova 

situação: um novo olhar para a prática de ensino. E o que víamos de novidade? Uma prática 

que se propunha ser eixo de articulação entre teoria-prática. 

Tal proposição destoava da prática até então vivenciada, pois prática e teoria não 

se encontravam e o slogan a teoria na prática é outra evidenciava bem esse momento. 

Além desse fato observamos que esse novo jeito de ver a prática permitia ao 

estudante ir construindo a sua própria prática, uma vez que desde os períodos iniciais se 

aproximava dos espaços profissionais. 

Essa descoberta aguçou ainda mais as inquietações que insistiam em permanecer, 

norteando as idéias que se materializaram nas seguintes questões: Quais os saberes docentes 

que estão sendo construídos ao longo do curso de Pedagogia? Como são construídos os 

saberes docentes durante a formação inicial? A intervenção desde cedo no espaço de exercício 

profissional favorece a construção dos saberes da docência? A Prática de Ensino contida na 

Reforma Parcial do Curso de Pedagogia favorece a construção dos saberes da docência? 

Sentíamos a necessidade de compreender como são construídos e apreendidos os 

saberes da docência na formação inicial, pois, apesar da crescente produção acadêmica nos 

últimos anos, dos discursos dos professores e dos esforços da Reordenação Curricular no 

Centro de Educação da UFPE, percebíamos na prática docente, individual e coletiva, que 

ainda persistiam dificuldades em relação ao processo de construção dos saberes no âmbito da 

formação inicial, conforme indicam os estudos de Nóvoa (1992), Zeichner (1993), Batista 

Neto e Santiago (2006), entre outros. Esses estudos apontam para a construção dos saberes da 

docência, nos quais a valorização da experiência ganha sentido no processo de reflexão 

teórico-prático com o contexto social mais amplo, pois, segundo Tardif e Lessard (2005), o 

profissional do ensino deverá ser formado sobre a égide de saberes e competências a partir da 

análise de práticas pedagógicas vivenciadas. 

Como resultante do olhar curioso para a prática de ensino vivida e a prática de 

ensino proposta, além do acesso à literatura na área de formação de professores, emerge a 

questão que norteou a pesquisa: Como os estudantes do curso de Pedagogia da UFPE 

constroem os saberes da docência no contexto da formação inicial, de modo particular em 

Pesquisa e Prática Pedagógica? 
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Essa problemática mostra-se relevante do ponto de vista acadêmico por tratar do 

processo de construção dos saberes na formação inicial, articulado à prática de ensino 

enquanto eixo articulador da formação docente, ou seja, ressignifica o lugar da prática na 

formação inicial. 

Do ponto de vista social esperamos contribuir para o processo da avaliação e 

qualificação da proposta inspiradora da Reforma Parcial do Curso de Pedagogia, na 

perspectiva de colaborar com a formação do(a) professor(a) crítico(a), reflexivo(a) 

sintonizado(a) com os princípios definidos pela referida proposta. 

Nesse sentido buscamos analisar o processo de construção dos saberes da 

docência que se materializa através do componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica e 

identificar os saberes da docência, contemplados nesses componentes curriculares. 

Baseamos a pesquisa em três categorias teóricas: Formação de Professores, 

Prática de Ensino e Saberes Docentes. Para tratar a categoria Formação de Professores, 

dialogamos com Nóvoa (1992), Zeichner (1993), entre outros que concebem a formação dos 

professores como um processo contínuo, sistemático e organizado, que perpassa toda a 

carreira docente. 

Na categoria Prática de Ensino apoiamo-nos em Santiago e Batista Neto (2000 e 

2006), Schön (2000), Pimenta (1997 e 2002), os quais apontam para a necessidade de 

investigar como os professores, ao longo da sua formação, constroem competências para 

desempenhar sua função docente. 

Para tratar a terceira categoria, os saberes docentes, dialogamos com Tardif (2002) 

e Freire (1997 e 2000), que concebem os saberes docentes como dinâmicos, dialéticos, 

plurais, temporais, heterogêneos, personalizados e situados. 

A pesquisa foi estruturada em 5 (cinco) capítulos. O primeiro, A formação de 

Professores: uma construção possível, trata dos processos, das concepções, da formação de 

professores no contexto das Reformas Educacionais, enfatizando o Curso de Pedagogia da 

UFPE e o processo de implementação da Reforma Parcial. 

O segundo capítulo, A prática de ensino no processo da construção dos saberes, 

aborda a prática de ensino enquanto elemento significativo na construção do saber fazer 

docente, enfatizando a legislação, os discursos acadêmicos, as críticas recebidas e as 

tentativas de superação. 

O terceiro capítulo, Saberes da docência: o processo de construção no interior 

das PPPs, discute os saberes a partir dos postulados de Tardif como referência básica para a  

formação inicial de professores. 
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O quarto capítulo, Tecendo o caminho da investigação entre o pensado e vivido, 

traça o percurso teórico-metodológico da pesquisa, caracteriza o campo empírico de modo 

mais detalhado, que é o Centro de Educação, e nele o Curso de Pedagogia, especificamente, 

seu componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica, neste estudo tratado como espaço 

de formação acadêmica (universidade), e escola básica, neste estudo tratada como espaço de 

exercício profissional, critério de escolha dos sujeitos colaboradores procedimentos para 

coleta e análise de dados. 

O quinto capítulo, O processo de construção dos saberes da docência, apresenta o 

resultado da pesquisa, mostra situações de construção de saberes, a aula como lócus onde se 

verifica a síntese de apreensão de saberes, fazeres, espaço de relação conflitos, diferenças e 

aprendizagens. Identifica a importância das PPPs no processo de construção e reconstrução de 

saberes. 

Por fim, tecemos algumas considerações finais a respeito do que a pesquisa 

revelou em relação à compreensão de como os estudantes do Curso de Pedagogia da UFPE 

constroem os saberes da docência na formação inicial a partir da nova concepção de prática de 

ensino presente em PPPs do referido curso. Finalizamos com algumas pistas para futuras 

contribuições sobre a temática. 
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CAPÍTULO I 
 

A formação não se faz antes da mudança. Faz-
se durante, produz-se nesse esforço de 
inovação e de procura dos melhores percursos 
para a transformação da escola. NÓVOA 
(1992, p.98). 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL 

 

 

Nos últimos 30 anos a formação de professores(as) tornou-se um campo de 

crescente interesse e preocupação para pesquisadores(as) e professores(as) formadores(as).  

A história tem mostrado que a tarefa de formar professores(as) é delicada e 

complexa, marcadamente a partir dos anos 1990, no contexto da crise de paradigmas, que, 

conforme estudiosos da Sociologia, a exemplo de Boaventura Santos (1995) e Morin (2000), 

além de societária, é política, econômica e epistemológica. Emergem novas demandas 

educacionais com a ruptura da tradição cientificista herdada do positivismo e a valorização de 

outras formas de produção do conhecimento, com o avanço da ciência e de novas tecnologias, 

dentre outros aspectos que marcam esse momento de crítica e busca de novas alternativas de 

superação do modelo ainda prevalecente. 

A crítica aponta o esgotamento do modelo de pensamento que, balizado na 

racionalidade ocidental, gerou interpretações do mundo e modelos de sociedades que se 

afastam dos sonhos de prosperidade, democratização do consumo e felicidade para todos, 

características desse pensamento. 

Nesse contexto surgem novas exigências para a formação de profissionais no 

campo da educação, no sentido de se construírem, através de processos educativos, formas 

igualitárias, solidárias e plurais de convivência entre os homens e as mulheres (GARCIA, 

P.,1999; BRANDÃO, 1999). 

Segundo Röhr (2006), a educação tem como papel contribuir para a humanização 

do homem, e por meio dela o(a) educador(a) se caracteriza pela sua intenção em educar. O 

autor toma a educação como um processo intencional e afirma, ainda, ser função do(a) 

educador(a) tornar o(a) educando(a) homem (mulher)1, desenvolvendo o que tem de mais 

                                                 
1 Procuraremos, sempre que possível, usar os dois gêneros para tratar daqueles envolvidos com a prática 
pedagógica. Em alguns momentos do texto, entretanto, isso pode não ser possível, mas advertimos que estão 
sendo sempre considerados neste estudo homens e mulheres como seres sociais que são. 



 21

humano nele(a). Isso implica crer que na plena realização das possibilidades humanas. Nessa 

concepção, o(a) educando(a) é o principal beneficiado da educação, ou seja, a meta 

educacional está concentrada nele(a). A tarefa educacional se define a partir do que falta no 

seu processo de humanização, buscando-se as formas apropriadas de ajudar o(a) educando(a) 

nessa aquisição. Assim, a tarefa educacional não se esgota no âmbito intelectual, mas abrange 

ações, afetividades, posturas, convicções e saberes. Nesse sentido, associamo-nos a Freire 

(1997), quando fala da amorosidade para com os educandos, pois, para ele, ensinar exige 

querer bem, gostar do que se faz, e fazê-lo bem. Acrescenta, ainda, que não podemos não 

gostar dos nossos educandos, o que nos obriga a ser criativos, rigorosamente curiosos e 

persistentes, pois a inteireza da nossa tarefa docente não é apenas ensinar conteúdos, mas é 

também ensinar a pensar certo2. 

É nesse contexto que pensamos formação de professores(as) capazes de assumir a 

responsabilidade que lhes cabe na humanização do(a) educando(a). 

 

1.1 Processos de Formação de Professores 
 

A formação de professores(as) é um processo contínuo, sistemático, organizado, 

que perpassa toda a carreira docente, a qual se consubstancia em quatro fases, conforme 

estabelece Feimam (1990): a) fase de pré-treino, que inclui as experiências prévias de ensino 

que os futuros professores viveram geralmente como estudantes, as quais podem ser 

assumidas de forma acrítica e influenciar de um modo inconsciente o professor; b) fase de 

formação inicial, que é a etapa de preparação formal numa instituição específica de formação 

de professores, na qual o futuro professor adquire conhecimentos pedagógicos e de disciplinas 

acadêmicas, além de realizar as práticas de ensino; c) fase de iniciação, que corresponde aos 

primeiros anos de exercício profissional, durante os quais os docentes aprendem na prática, 

em geral, através de estratégias de sobrevivência e d) fase de formação permanente, que inclui 

todas as atividades planificadas pelas instituições ou pelos próprios professores, de modo a 

permitir o desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento do seu ensino (p.25-26). 

As diferentes fases representam exigências pessoais, profissionais, 

organizacionais, contextuais, psicológicas, específicas e diferenciadas, que, segundo Garcia 

                                                 
2 Pensar certo em termos críticos é transitar da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. Do ponto 
de vista do professor, é respeito ao senso comum no processo de superação e também o respeito e o estimulo à 
capacidade criadora do educando. Acrescente ainda o compromisso com a consciência crítica do educando cuja 
superação da ingenuidade não se dá automaticamente. FREIRE (1997). 
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C., (1999), constituem o processo de formação do(a) professor(a), as quais vão se 

estruturando durante sua vida profissional, evidenciando saberes significativos que se vão 

amalgamando às outras, num processo crescente e contínuo. 

Nóvoa (1992) defende a idéia de que a formação do(a) professor(a) implica três 

tipos de desenvolvimento – pessoal, profissional e organizacional –, pois a formação do 

professor, além de elementos da própria história de vida pessoal, envolve os aspectos da 

formação profissional inicial, passando também pela transformação da cultura escolar, a qual 

inclui a implementação e consolidação de novas práticas, sendo fundamental a reflexão sobre 

a dimensão política do ato educativo. 

A formação de professores(as), para Sacristán (1990), deve propor situações que 

possibilitem a reflexão e a tomada de consciência das limitações sociais, culturais e 

ideológicas da própria profissão docente. Implica, ainda, assumimos determinadas posições 

ideológicas, epistemológicas, culturais em relação ao ensino, ao professor e aos estudantes.  

Tais posições têm mobilizado imagens distintas do(a) professor(a), mas torna-se 

importante destacar nessas diferentes imagens a necessidade de se conceber a formação de 

professores(as) como um continuum. A formação de professores(as) é um processo que 

necessita de princípios e fundamentos éticos, didáticos e pedagógicos comuns, independente 

do nível de formação em causa. Se pretendermos formar professores(as) e mantermos a 

qualidade de ensino, necessário se faz criar um elo coerente de aperfeiçoamento desde a 

formação inicial. 

Para Nóvoa (1992) a formação de professores(as) é considerada um lugar central 

no debate sobre a Educação, uma vez que é percebida a urgência de refletirmos no sentido de 

criarmos possibilidades e novas formas de pensar a problemática dessa tarefa. Afirma esse 

autor, ainda, que a formação é um processo permanente, integrado ao dia-a-dia dos 

professores e das escolas, e que hoje se constitui um desafio na formação de professores 

conceber a escola como um ambiente educativo, em que formar e trabalhar não sejam 

atividades distintas, pois a formação dos professores acontece no espaço de formação 

acadêmica e no espaço de exercício profissional. 

Schön (2000) chama a atenção para o fato de que a formação de professores(as) 

não se dá em momentos distintos, mas no diálogo, entre teoria e prática, reafirmando a idéia 

de que teoria e prática se constituem em dados indissociáveis, o que é ratificado por Veiga 

(1993). 

Os estudos de Veiga (1991, 1993 e 2002) têm apontado a formação de 

professores(as) como situada numa concepção de educação como prática social, no âmbito de 
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um processo lógico de emancipação, na qual o professor é o agente social. Conforme a autora, 

o(a) professor(a) formado(a) nessa perspectiva passa a compreender a função social da escola 

e dos seus saberes. Relaciona suas atividades profissionais com o contexto no qual se insere, 

proporcionando aprendizagens significativas, uma vez que compreende as necessidades 

educativas dos seus educandos e as suas atividades são sistematizadas para atender o 

propósito de uma educação que promova a construção de uma cidadania participativa.  

Essa concepção aponta para propostas de formação que possam contemplar uma 

construção coletiva e contribuir, cada vez mais, para o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade para todos. A autora propõe que haja uma discussão política que contemple desde a 

formação inicial e continuada, até as condições de trabalho, carreira e salário, passando pela 

organização da categoria. 

 

1.2 Concepções de Formação de Professores 
 

Os estudos de Zeichner (1993, 1998, 2002 e 2003), entre outros, ajudam a 

compreender que os programas de formação de professores(as) estão impregnados de 

diferentes concepções de professor3, como, por exemplo, o tradicional, que mantém a 

separação entre teoria e prática, com um currículo normativo e orientado para as disciplinas; o 

centrado nas competências que incidem no treino do(a) professor(a) em habilidades, destrezas 

e competências específicas, e o orientado para a investigação. 

Existe uma linha de pensamento que define o(a) professor(a) como um sujeito pensante, 

criativo e crítico do seu trabalho pedagógico; e outra que centra o(a) professor(a) nas 

atividades da sala de aula, como mero executor prático do ensino. 

Freire (2000) vê o professor como educador crítico; Giroux (1997), como um 

intelectual transformador; Sacristán (2000a), como um mediador ativo do processo de ensino 

aprendizagem; Kincheloe (1997), como um professor pesquisador, e Pérez Goméz (2001), 

como um profissional regulador das aprendizagens significativas dos estudantes. 

Na percepção de Nóvoa (1992) e Veiga (2002), no contexto atual, a formação de 

professores(as) está a exigir propostas inovadoras, de forma contínua e sistemática, expressas 

por uma concepção de educação ampliada pelas relações, na qual se busca aprofundar e 

avaliar a práxis do trabalho pedagógico. 

                                                 
3 Nessa temática, ver trabalhos de Silva (2001), Macedo (2001) e Aires(2001). 
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Nessa direção, Zeichner (1993) afirma que os programas de formação de 

professores(as) podem ajudar os futuros professores(as) a interiorizarem, durante a sua 

formação inicial, a disposição e a capacidade de estudarem como ensinar e aperfeiçoarem-se 

com o tempo, responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional. Destaca 

ainda a relevância do contexto em que o(a) professor(a) está inserido(a) e as condições 

econômicas, políticas e sociais que interferem na sua prática pedagógica. 

Ao trazer para o diálogo a relação teoria-prática, no contexto em que se evidencia 

a prática docente-discente e a troca das diferentes vivências, percebemos que a noção de 

experiência traz a compreensão de uma pedagogia que interage e dialoga com a construção 

dos saberes ao longo do processo vivenciado. 

Ao receberem os saberes prontos, acabados, trazidos por outro ou por aqueles que 

os detêm, privamos os futuros professores da curiosidade epistemológica indispensável à 

apreensão dos saberes, pois a aprendizagem é significativa quando descobrimos, vivenciamos, 

conhecemos, apreendemos e partilhamos. 

A formação de professores(as) é compreendida como uma das fases de um 

diferenciado processo de desenvolvimento profissional, pois o professor em formação, 

segundo Nóvoa (1992), necessita ser acompanhado durante todo o processo de formação e, 

em especial, durante os cinco primeiros anos do exercício profissional. 

As décadas4 de 80 e 90 do século passado foram marcadas pelo movimento de 

profissionalização do ensino, em que o conhecimento dos(as) professores(as) passou a ter 

relevância, e as pesquisas em busca da construção desse saber se desenvolveram amplamente 

(BORGES & TARDIF, 2001). 

Desta forma tornava-se urgente que os(as) professores(as), no seu fazer-docente, 

se apoiassem em conhecimentos validados pela pesquisa que garantissem a legitimidade e 

eficácia de sua ação. Os professores necessitavam possuir saberes, que com suas experiências, 

lhes permitissem eficientemente organizar as condições ideais de aprendizagem para os 

educandos. 

Não se tornava mais interessante formar o(a) professor(a) apenas como 

tecnólogo(a) do ensino, visto como reprodutor(a) do conhecimento produzido e acumulado 

pela humanidade. Nessa perspectiva sua formação trazia como base o desenvolvimento de 

competências para o exercício técnico-profissional. 

                                                 
4 Neste texto as décadas mencionadas referem-se ao século XX. 
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Veiga (2002) aponta que “a relação entre conhecimento, competências e 

habilidades básicas fortalece o caráter meramente instrumental dos cursos de formação 

mediante a dissociação teoria-prática, ensino-pesquisa” (p.77). Segundo a autora, essa 

concepção de formação a partir do desenvolvimento de competências é específica do modelo 

da racionalidade técnica, que considera o(a) professor(a) como um técnico, um especialista 

que aplica com rigor, no cotidiano da sua prática, as regras oriundas do conhecimento 

científico e pedagógico. 

Nesse modelo de formação de professores(as) pautado na racionalidade técnica, a 

prática é compreendida como um mero espaço de aplicação de conhecimentos teóricos, sem 

um estatuto epistemológico próprio. 

Pimenta (2002) afirma que os cursos de formação de professores(as) devem 

possibilitar aos docentes a superação desse modelo, presente até a década de 70 para assegurar 

uma base reflexiva na sua formação e atuação profissional. O(A) professor(a) em formação 

necessita saber lidar com o processo de construção do conhecimento, apreendendo a conviver 

com as mudanças e incertezas. 

O novo olhar sobre o processo de formação de professores(as) tem como 

centralidade o ser humano, e o trabalho pedagógico como foco formativo, articulando-o à 

compreensão das relações sociais, políticas, econômicas, culturais e epistemológicas, que 

dinamizam e estruturam a sociedade. 

Nóvoa (1992), opondo-se à racionalidade técnica e a favor de uma construção de 

identidade profissional para o(a) professor(a) e valorização do profissional de educação, 

contesta a idéia de que para ensinar bem é preciso ter vocação sacerdotal, assegurando que a 

formação de professores(as) pode desempenhar um papel importante na configuração de uma 

nova profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma cultura organizacional no 

seio das escolas. 

Assim, a visão de Nóvoa (1992) parece fazer emergir um novo modelo de 

formação de professor(a), no qual o(a) futuro(a) professor(a), durante a sua formação, precisa 

ser considerado(a) e colocado(a) em primeiro lugar, para que ele(a) possa aprender com o 

saber da experiência. 

Essa nova profissionalidade de que fala o autor deve possibilitar ao futuro 

professor apreender os saberes necessários às suas práticas, confrontando as suas vivências e 

experiências no contexto escolar de formação e de profissionalização, sendo então entendida a 

formação de professores(as) como espaço de trabalho e formação. 
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Nesse sentido, a proposta A prática de ensino como eixo estruturador da 

formação docente (SANTIAGO e BATISTA NETO, 2000), vivenciada no curso de 

Pedagogia da UFPE, de acordo com a estrutura, dinâmica e princípios que caracterizam a 

referida proposta, aponta a possibilidade de construir a formação de professores num processo 

de aproximações sucessivas entre os saberes de formação e os problemas profissionais 

gerados nos diferentes espaços de formação acadêmica e de exercício profissional, 

aproximando-se da visão que o autor acima citado revela. 

Como reação contra os professores serem vistos como técnicos, que se limitavam 

a cumprirem o que os outros lhes ditavam de fora da sala de aula, surge o movimento do(a) 

professor(a) reflexivo(a) e da prática reflexiva, que permeou a reforma do ensino por todo o 

mundo. O termo professor(a) reflexivo(a) tem gerado muita divergência e significados. 

Zeichner (1993) apresenta a concepção de professor(a) como prático(a) reflexivo(a) quando 

este: a) “reconhece a riqueza da experiência que reside na prática de bons professores” (p.17);       

b) compreende e melhora o seu ensino a partir da reflexão sobre sua própria experiência;       

c) considera que o processo de aprender a ensinar se prolonga por toda a carreira do(a) 

professor(a) e que, independente do que fizermos, só podemos preparar os professores para 

começar a ensinar. 

Em relação à prática reflexiva, o mesmo autor descreve as diferentes tradições da 

prática do ensino reflexivo: a) tradição acadêmica, que acentua a reflexão sobre as disciplinas 

e a representação e tradução do saber das disciplinas para o desenvolvimento da compreensão 

do estudante; b) tradição de eficiência social, que acentua a aplicação de determinadas 

estratégias de ensino, sugeridas pela investigação – a formação de professores baseada nessas 

competências e desempenhos, estimulada, em parte, pelas aplicações da psicologia 

behaviorista ligadas à vocação; c) tradição desenvolvimentista, que dá prioridade ao ensino 

sensibilizado para os interesses, pensamento e padrões de desenvolvimento e crescimento do 

estudante (nessa tradição da formação do professor havia três dimensões a serem consideradas 

– naturalista, artista e investigadora); d) tradição da reconstrução social, que acentua a 

reflexão sobre o contexto social e político da escolaridade e a avaliação das ações na sala de 

aula quanto à contribuição para uma maior igualdade e para uma sociedade mais justa e 

decente. 

Kenneth Zeichner afirma que os programas de formação de professores(as) estão 

relacionados com as quatro tradições, ou seja, nenhum programa de formação pode ser 

compreendido em face de uma só dessas tradições. 
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Nas suas pesquisas, Zeichner (2003), ao examinar as formas com que os conceitos 

de reflexão e prática têm sido integrados nos programas de formação inicial de professores, 

incluindo o praticum5, afirma que encontra quatro temas que impedem uma aprendizagem 

genuína: a) a insistência em ajudar os estudantes-mestres a confrontarem-se melhor com as 

práticas reflexivas sugeridas por pesquisas conduzidas por outros, uma negligência das teorias 

e conhecimentos incorporados nas suas próprias práticas, e nas dos outros professores; b) uma 

forma de pensar que limita as reflexões dos estudantes-mestres a questões técnicas de 

métodos de ensino e de organização interna da sala de aula e negligencia as questões 

curriculares; c) a facilitação da reflexão dos estudantes-mestres sobre o seu próprio método de 

ensino, ao mesmo tempo em que ignora o contexto social e institucional em que o ensino tem 

lugar; d) a insistência em ajudar os professores a refletirem individualmente. 

Diante desse resultado apresentado por Zeichner (1993), identificamos que, na 

proposta de formação de professores à prática de ensino como eixo estruturador da formação 

docente, Santiago e Batista Neto (2000 e 2006) parecem superar os resultados dessa análise. 

Os princípios que orientam essa proposta negam os itens acima citados, uma vez que a mesma 

busca promover a construção dos saberes docentes a partir da aproximação: entre teoria–

prática; dos espaços de formação acadêmica e de exercício profissional; da prática como 

processo investigativo e pedagógico; da articulação com todo o processo formativo do 

docente. 

Esta proposta, que, numa perspectiva de práxis possibilita ainda a construção de 

uma prática reflexiva a partir da ação vivenciada e refletida nas idas e vindas entre os espaços 

de formação, ao mesmo tempo cria situações pedagógicas para a construção de um novo 

conhecimento, ou um conhecimento ressignificado. Tal conhecimento retorna para a 

universidade, em formato de artigo, quando da realização dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC), e enquanto resultado de uma investigação iniciada no processo investigativo a 

partir do componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP), que integra a formação 

desde o terceiro período do curso de Pedagogia nessa instituição investigada. 

Assim, a noção de professor reflexivo fundado na consciência da capacidade de 

pensamento e de reflexão, que identifica o ser humano como criativo e não como imitador 

e/ou reprodutor de práticas e idéias de outrem, parece estar implícita nessa proposta 

implementada na UFPE, pois o fundante nesse conceito é a noção do profissional como um 

ser, um sujeito que, nas situações profissionais, atua de forma adequada a cada nova realidade 

                                                 
5 Praticum: momentos estruturados de prática pedagógica (estágio, aula prática, tirocínio - primeiro ensino, 
prática exercício preliminar indispensável ao desempenho de determinada profissão) (ZEICHNER, 1993). 
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surgida, que vem da vivência e é ressignificada na sala de aula a partir da reflexão sobre o 

vivenciado à luz da teoria estudada. 

 

 

1.3 A Formação de Professores no contexto da Reforma 
 

 

As proposições para tratar graves problemas educacionais dos países em 

desenvolvimento partiram da Conferência Mundial de Educação para Todos 

(Jomtien/Tailândia -1990). Segundo Batista Neto (2006): 

Diferentes continentes aí incluído o Brasil passaram a acatar as proposições 
de reformas educacionais que pudessem enfrentar os problemas mais 
urgentes da educação das populações, em especial (...)daqueles que no final 
do segundo milênio, encontravam-se ainda excluídos do acesso ao direito  
básico da educação escolar (p.54). 

Questões como a organização do sistema de ensino, a gestão democrática e o 

financiamento da educação, o currículo e a avaliação, além da formação de professores, foram 

pontuadas como relevantes nessa conferência. 

Num contexto efervescente de idéias, concepções e críticas surge o novo século, 

acompanhado por Reformas Educacionais orientadas para adequar a educação às exigências 

dos novos tempos e novas realidades, tais como globalização da economia, políticas públicas 

e especialmente os impactos das novas tecnologias e comunicação. Assim, o conhecimento e 

a educação tornam-se um campo de sérios e grandes desafios (RAMALHO; NUNEZ, & 

GAUTHIER, 2003). 

No Brasil, as reformas aconteceram no prolongamento do movimento 

Internacional de Reformas. No contexto geral das reformulações, a Lei nº. 9.349/96 permitiu 

o desenvolvimento de políticas públicas como o FUNDEF6, os Programas de Avaliação dos 

Sistemas de Ensino (Educação Básica e Ensino Superior), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e a Proposta de Formação dos Profissionais da Educação Básica (Decreto 3.276/99, 

de dezembro de 1999). Esta última definiu uma política de formação dos profissionais da 

Educação Infantil, das primeiras séries do Ensino Fundamental (realizada em cursos de 

Pedagogia e em escolas de formação de professores(as) no Ensino Médio até então; dos(as) 

                                                 
6 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. 
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professores(as) das séries iniciais do Ensino Fundamental e Ensino Médio (realizada nos 

programas de licenciatura). 

Tais políticas introduzem no cenário brasileiro uma nova forma de compreensão 

da formação de professores(as) e do(a) próprio(a) professor(a), como também criam novas 

instâncias formadoras, como o Curso Normal Superior e os Institutos Superiores de 

Educação7. Além disso, estabelecem uma lógica de estreita articulação entre as agências 

formadoras e os sistemas de ensino, estruturando os conhecimentos considerados básicos para 

os(as) professores(as) da educação básica8.  

Para Silva (2001), tais reformas aconteceram numa realidade de confrontos de 

projetos societários e de modelos de educação e de formação de professores, em que 

encontramos o discurso do governo manifestado nas políticas de formação dos profissionais 

da educação, especialmente na legislação e na proposta do movimento docente inscrita nos 

documentos de entidades como a ANFOPE9, ANPAE10, ANDES11, entre outras. 

Estas reformas procuraram adequar o sistema de ensino aos conhecimentos e 

competências exigidos pelos interesses do mercado, formando, assim, “cidadãos produtivos”. 

Segundo Aguiar (1996), as medidas principais dessa reforma foram: 

descentralização da gestão escolar, reformas curriculares e implantação de sistemas de 

avaliação (p.507). 

O governo de FHC, em 1995, patrocinou um encontro interministerial que 

resultou no documento Questões Críticas da Educação Brasileira. Esse documento visava 

alinhar o sistema de educação aos interesses do mercado globalizado, com a intenção de 

formar o novo cidadão, um sujeito produtivo, competitivo, flexível e eficiente. Dentre as 

linhas de ação que se dirigiam para as instituições formadoras de profissionais de educação, 

Shiroma (2000) destaca: 

1. revisão e implantação do currículo do curso de formação de professores 
para as quatro primeiras séries do 1º grau (atual Ensino Fundamental); 2. 
revalorização da prática de ensino; 3. reformulação dos cursos de pedagogia 
visando à formação de professores alfabetizadores e ao desenvolvimento de 
pesquisa de e novos métodos e técnicas pedagógicas para o Ensino 
Fundamental; 4. reestruturação dos cursos de formação de professores 
(licenciatura e pedagogia); 5. descentralização dos cursos de licenciatura de 
modo que cada instituto ou faculdade ofereça formação pedagógica; 6. 
extinção dos atuais cursos de habilitação do magistério; 7. criação de poucas 

                                                 
7 Ver Lei nº 9394/96 da LDB sobre a organização e criação das ISEs. 
8 Sobre esse assunto ver as diretrizes nacionais para a formação de professores da educação básica. 
9 Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação. 
10 Associação Nacional de Política e Administração da Educação. 
11 Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. 
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e boas escolas normais superiores para a formação e o aperfeiçoamento de 
professores do curso de licenciatura; 8. estruturação de planos de carreira, 
com mecanismos de progressão funcional vinculados tanto à qualificação 
quanto ao desempenho em sala de aula e incentivos salariais à permanência 
em regência de classe (p.79-80). 

Paralelamente a essas políticas educacionais os movimentos sociais se 

mobilizavam para impedir que a reforma se concretizasse. Os movimentos propunham que os 

princípios orientadores da reforma fossem a consolidação de uma sociedade radicalmente 

democrática, visando à redistribuição de renda e à soberania da nação. 

O movimento internacional de Reformas Educacionais trouxe, através do 

movimento de profissionalização, a exemplo dos estudos de Lüdke, Moreira e Cunha (1989), 

Tardif, Lessard e Gauthier (2001), importantes reformas na formação dos docentes. 

A partir dos estudos sobre o(a) professor(a) e sua formação realizados por 

Shulman (1987), Garcia (1987), Villa (1988), Zeichner (1993), Santiago e Batista Neto 

(2000), entre outros, identificaram-se outras perspectivas de se investigar como os(as) 

professores(as) estão adquirindo e construindo os saberes para o desempenho da função 

docente ao longo do processo de aprender a ensinar, de tornar-se professor. 

Nesse sentido, como podemos constatar em Laranjeira et al (1999), o novo 

referencial para a formação de professores(as) reconhece que o docente é um profissional e 

que a natureza do seu trabalho é definida em função do entendimento de que o professor atua 

com e nas relações humanas; que a gestão da sala de aula exige o confronto de situações 

complexas e singulares, que requerem soluções imediatas; que o futuro professor necessita 

aprender certas competências e saberes, a fim de fazer face às especificidades do seu trabalho. 

Em relação aos conhecimentos profissionais, o documento propõe que seja 

garantido durante a formação de professores o conhecimento sobre as crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; o conhecimento sobre as dimensões culturais, sociais e políticas da 

educação; a cultura geral profissional; o conhecimento para a atuação pedagógica; o 

conhecimento experiencial contextualizado na ação pedagógica. 

Contudo esses conhecimentos necessitam de uma metodologia que traga a 

situação profissional para o lugar da formação. Assim, mesmo diante das variações que são 

consideradas importantes de um país para outro, podemos identificar certos objetivos e 

princípios comuns às reformas, tais como apontam Tardif, Lessard e Gauthier (2001):  

Conceber o ensino como uma atividade profissional de alto nível, apoiadas 
num sólido repertório de conhecimentos; considerar que os professores 
produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho. Eles são práticos 
reflexivos capazes de refletir sobre si mesmo e sobre sua prática; ver a 
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prática profissional como um lugar original de formação e de produção de 
saberes pelos práticos; tornar a formação dos professores mais sólida 
intelectualmente, através da pesquisa e conhecimentos específicos ao ensino; 
Instaurar normas de acesso à profissão (exames e exigências educacionais); 
estabelecer uma ligação entre as instituições superiores de formação de 
professores(as) e as escolas (p.283). 

Diante do exposto, as Reformas propõem várias e significativas mudanças no 

modelo de formação até então vigente nas universidades. Em que pese a existência de tais 

propostas e reformas parciais, configurando o cenário educacional, apesar das profundas 

desigualdades sociais, a formação de professores tem se expressado de forma significativa 

para o sistema educacional brasileiro, e se constitui num grande desafio para as políticas 

educacionais do país. 

Assim, a expansão das redes de ensino em curto espaço de tempo e a ampliação 

conseqüente da necessidade de profissionais no Brasil têm levado a formação de 

professores(as) a ocupar espaço de grandes debates. Segundo Monteiro (2005), isso se deve 

prioritariamente por se constatar “que a escola básica não vai bem” (p.11) e o ensino ali 

oferecido, com raras exceções, apresenta falhas consideráveis. 

Os debates e os embates teóricos, junto às entidades ANPED12, ANPAE, 

FORUMDIR13, CEDES14, ANFOPE e o CNE15, tanto revelam a riqueza de contribuições, 

como as contradições entre as diferentes concepções e projetos16 no campo da formação de 

professores. 

Com a universalização do Ensino Fundamental a Lei nº 9.394/96, criou os 

Institutos Superiores de Educação (ISE’s) para suprir a necessidade de formar em nível 

superior um grande contingente de professores(as). 

Esses Institutos, segundo Veiga (1991), estão em consonância com uma 

concepção de formação que tem por objetivo formar o tecnólogo do ensino, e não o agente 

social. Estão diretamente ligados aos projetos educacionais neoliberais, orientados pelos 

organismos internacionais, particularmente o Banco Mundial, com ênfase na chamada 

educação por resultados, que objetiva o desenvolvimento de competências para o exercício 

técnico profissional. 

                                                 
12 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
13 Fórum de Diretores das Faculdades/ Centros 
14 Centro de Estudos de Educação e Sociedade 
15 Conselho Nacional de Educação 
16 Nesse sentido ver trabalhos de Aires (2001), Macedo (2001), Silva (2001) realizados no Núcleo de Formação 
de Professores e Prática Pedagógica do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. 
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Nesse caso o que fazer é a meta da formação, não havendo assim uma 

preocupação com os fundamentos do fazer. Tal concepção se contrapõe à da ANFOPE, uma 

vez que esta passa por uma abordagem que contempla aspectos como compromisso social da 

educação, trabalho coletivo e interdisciplinar, formação continuada, unidade teoria-prática e 

formação teórica consistente. 

A ANFOPE, enquanto instância de luta pela defesa da educação de qualidade, 

desde sua origem em 1980, concebe a docência como eixo central do curso de formação de 

professores e o trabalho docente, como base da formação do profissional da educação 

orientado pelos princípios seguintes: a) compromisso social com a educação, b) trabalho 

coletivo e interdisciplinar, c) formação continuada; d) indissociabilidade teoria-prática; e) 

formação teórica consistente e coerente com as necessidades sociais, econômicas, políticas e 

educacionais exigidas para o(a) professor(a) hoje. 

A docência é concebida como base da formação docente, como um ato educativo, 

intencional e historicamente situado, e assumido em um projeto formativo e não numa visão 

reducionista de um conjunto de métodos e técnicas neutros, deslocados de uma realidade 

histórica. Uma docência que contribua para a instituição de sujeitos (ANFOPE, 2000). 

De acordo com essa concepção, a ANFOPE (2000) reconhece o(a) professor(a) 

como um(a) profissional capaz de estabelecer relações entre a prática pedagógica e a prática 

social, para atender as necessidades da sociedade. Defende ainda que o professor possua 

características e especificidades em sua natureza e no exercício da profissão, independente da 

licenciatura, ou da função que execute. Essa concepção busca superar a fragmentação do 

processo da formação inicial e criação do lastro epistemológico e pedagógico da identidade 

profissional, abolindo a falsa compreensão de que o professor é um bacharel com licença para 

ensinar. 

A formação do professor, pautada nessa concepção, proporciona competências 

para produzir conhecimentos e intervir em processos pedagógicos amplos e específicos, 

institucionais e não institucionais, com possibilidades de desenvolver uma percepção de 

sociedade, de ser humano, de escola, de educação e de mundo. 

As tensões e os conflitos suscitados em torno das concepções de formação de 

professores(as) não se detêm apenas com a ocupação do mercado de trabalho, mas também 

com o controle do campo social docente, com a política formadora sobre o papel dos(as) 

professores(as), a sua autonomia e a sua identidade. 

A formação de professores(as) pode estimular o desenvolvimento profissional dos 

professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente (Nóvoa, 
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1992). Nesse sentido, importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação 

de professores reflexivos, que assumam o desenvolvimento profissional e participem como 

protagonistas na implementação de políticas educativas. 

O processo de formação de professores avança e recua, construindo-se enquanto 

processo de relação com o saber e com o conhecimento que se encontra no cerne da 

identidade pessoal. Devolver à experiência o lugar que ela merece na aprendizagem dos 

conhecimentos necessários à existência (pessoal, social e profissional) passa pela constatação 

de que o futuro professor constrói o seu saber ativamente ao longo da sua de vida.  

Nesse processo de formação do futuro professor, ao refletir sobre o ato de ensinar, 

percebe que este, conforme Freire (1997), não é transferir conhecimentos, mas criar 

possibilidades para a sua construção (p. 25). Esse é um dos saberes fundantes à formação 

docente. O(A) educador(a), no processo de ensino-aprendizagem, criará condições críticas 

para a expansão do ato de aprender, superando a curiosidade epistemológica, instigando o 

educando à inquietude diante do mundo, proporcionando sua intervenção na realidade, 

questionando, indagando, duvidando, sobretudo, percebendo que essa realidade pode ser 

transformada, pois “esperança e disponibilidade à vida” são o combustível para a prática 

educativa (FREIRE, 1997). 

Nesse sentido, essa a formação dá oportunidade de compreender que a melhoria 

do ensino começa pela reflexão sobre sua própria prática. E, ainda, esse processo de aprender 

a ensinar, que começa na formação inicial, prolonga-se durante toda a sua vida profissional 

docente. 

Nesse sentido, Freire (1997) enfatiza: 

é fundamental que na prática da formação docente o aprendiz de educador 
assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se 
acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o 
centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo 
tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 
formador [...] na formação permanente dos professores o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática [...](p.43). 

O pensar certo, enquanto aprendiz de educador, é algo que se conquista a partir do 

investimento pessoal do próprio aprendiz, com o apoio e a atenção do professor formador, já 

que se torna fundamental refletir sobre a própria prática, uma vez que é função também do 

formador ensinar a pensar certo. “O pensar certo por sua vez é dialógico e não polêmico” 

(FREIRE, 1999), é algo que se faz, que se vivencia, que se refaz. 

Nesse cenário de discussões e novos olhares sobre a formação de professores(as) é 

que se materializaram as Reformas Curriculares das Licenciaturas. As críticas feitas às 
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universidades se intensificaram e a partir de 1990 e os diversos cursos se mobilizaram na 

direção dessa reforma. Surge, então, nas universidades, um intenso movimento para atender 

às exigências nacionais desse novo perfil para o curso das Licenciaturas. Neste movimento 

insere-se o Curso de Pedagogia. 

 

 

1.4 O curso de Pedagogia na UFPE 

 

 

No início da década de 80, várias universidades, em face das exigências do 

momento histórico, procuraram realizar Reformas Curriculares no sentido de formar, no 

Curso de Pedagogia, professores(as) para atuarem na Educação Infantil e nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, continuando como centro das suas decisões e preocupações os processos 

de ensinar, aprender e gerir escolas. 

Nesse sentido, diante das críticas intensas e das políticas de formação inicial e 

continuada de educadores nos últimos anos – fundamentadas no princípio da unidade teoria-

prática, a exemplo das Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia (MEC, 1999), as quais 

impõem nova organização curricular aos cursos de formação de professores no âmbito do 

ensino superior –, as universidades se voltam na direção de elaborar uma Reforma Curricular 

para os cursos de Pedagogia.  

As críticas, contudo, se intensificaram. Por um lado, ficavam aqueles que 

entendiam que a prática tinha menor valor e julgavam que estudar processos educativos, 

entender e manejar métodos de ensino, avaliar, elaborar e executar planos e projetos, 

selecionar conteúdos, avaliar, e elaborar materiais didáticos eram ações menores. 

Outros críticos, estudiosos de práticas e processos educativos, desenvolveram 

análises, reflexões e propostas consistentes, em diferentes aspectos, elaborando corpos 

teóricos e encaminhamentos práticos, tecendo a compreensão de que a Pedagogia trata do 

campo teórico-investigativo da educação, do ensino e do trabalho pedagógico que se realiza 

na práxis social (Parecer CNE nº. 5/2005). 

O movimento de Educadores, em busca de um estatuto epistemológico para a 

Pedagogia, constituiu uma ampla concepção acerca desse curso, incluindo que a docência, nas 

séries iniciais do Ensino do Ensino Fundamental e Educação Infantil, passasse a ser campo de 

atuação do egresso do referido curso por excelência. Evidenciamos que, a partir de 1985, as 
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instituições em todo o país passaram a oferecer expressivamente essas habilitações na 

graduação. 

O Centro de Educação da UFPE trazia para o debate nacional sobre a Formação 

de Professores indagações específicas do seu curso de Pedagogia17 e a realidade do ensino de 

1º grau, campo de atuação dos seus egressos, além de outras questões que permeavam as 

preocupações de todos os envolvidos na tarefa educativa. 

O processo de reformulação do curso de Pedagogia da UFPE iniciou-se em 1986, 

motivado pela insatisfação dos professores com a qualidade de ensino e, por outro lado, diante 

da perspectiva formativa que então direcionava o curso. 

No Centro de Educação, o processo de construção da Proposta Curricular para o 

Curso de Pedagogia inscreveu-se no processo mais amplo de luta pela redemocratização do 

país, alçando conquistas tais como escolher seus dirigentes pelo voto direto da comunidade. 

Havia o sentimento da responsabilidade de ampliar os espaços e o nível de participação dos 

estudantes, professores e funcionários técnico-administrativos. 

Tal iniciativa associava-se ao Movimento de Educadores Brasileiros que 

buscavam um novo perfil para os cursos de formação de professores, partindo da 

conscientização de que a educação não é uma unidade social isolada, mas que se insere na 

problemática mais geral da sociedade brasileira. 

Segundo Ribeiro (1995), o processo de reformulação pelo qual passou o curso de 

Pedagogia não foi consensual no Centro de Educação da UFPE, pelo fato de não se ter 

conseguido elaborar o perfil do curso numa só etapa de trabalho.  

Esse processo aconteceu inicialmente em três etapas18. A primeira ocorreu em 

1986, num fórum constituído por professores, representação estudantil e participação de 

outras Instituições de Ensino Superior (IES) de Pernambuco e de outros estados. Nessa etapa 

conseguiu-se firmar alguns princípios: a) estabelecer a docência como foco fundamental à 

formação do professor; b) fixar a habilitação de magistério como obrigatória para todos os 

estudantes do curso. Resolveu-se, então, iniciar a experiência com os estudantes ingressos a 

partir de então (MELO, 1996). Algumas questões polêmicas ficaram para serem detalhadas 

posteriormente, havendo uma pausa no processo. 

                                                 
17 Para aprofundamento, ver dissertação de Ribeiro (1995), apresentada ao PPGE da UFPE. A reformulação do 
curso de Pedagogia: a experiência do Centro de Educação da UFPE na perspectiva dos professores. 1995 
18 Ver Documentos da Re-ordenação da Proposta Curricular do Curso de Pedagogia, 1996, organizados por 
Márcia Melo.  
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Em 1988, o debate é retomado, refletindo-se sobre o conjunto de questionamentos 

em pauta nos diversos fóruns Nacionais (CBE19, CONARCFE20, ENEPE) e locais, como a 

avaliação da matriz curricular vigente. 

Nesse momento, a mobilização envolveu professores(as) estudantes, ex-

estudantes, e mestrandos21 que estudavam sobre o tema, com realização de assembléias 

conjuntas de professores(as) e estudantes, o que, segundo Ribeiro (1995), resultou na 

formação de grupos de trabalhos e comissões. 

Tal definição possibilitou identificar dois grupos ideologicamente distintos 

(RIBEIRO, 1995), de acordo com seus ideais educacionais. O que estaria em jogo não era 

apenas o curso de Pedagogia, mas toda uma maneira de compreender a educação e a 

sociedade. 

Um grupo se identificava com as teorias dialéticas da sociedade e inseriam a 

educação nessa dialética. Assumiam o conflito de classe na organização social e requeriam o 

compromisso político do professor com as camadas populares da sociedade. Para isso foi 

necessário estabelecer alguns princípios: a) a defesa da formação generalista para o professor; 

b) a procura de um compasso mais acertado entre os elementos teóricos oferecidos e a prática 

pedagógica que lhe deve ocorrer; c) a democratização do ensino, ou seja, a expansão do 

número de vagas na escola, mas que sejam de fato oferecidas condições para que se efetive a 

escolarização real para a maioria da população, e, por fim, d) a descentralização nas decisões 

políticas educacionais, tanto no macrossistema social como no microssistema escolar. 

Em síntese, para esse grupo, o Curso de Pedagogia não poderia continuar 

formando o profissional de educação, expondo-o a uma especialização precoce que o impedia 

de entender a totalidade do processo educativo. Assim, esse grupo defendia a extinção do 

sistema de formação por habilitações, sugerindo, a partir desses princípios, que o curso de 

pedagogia deveria ser repensado. 

O outro grupo alinhava-se à lógica positivista que regia o sistema educativo desde 

1960. Ancorava-se numa visão de que a Educação é um elemento orgânico da sociedade e as 

soluções para os problemas educacionais deveriam ser buscadas dentro do próprio sistema 

educacional. Portanto, para o grupo, o professor deveria ser preparado o mais rápido e 

economicamente possível para o exercício de suas funções especializadas dentro da escola. 

                                                 
19 Conferência Brasileira de Educação 
20 Comissão Nacional de Reformulação dos cursos de formação do educador. 
21 Ver dissertação elaborada no PPGE da UFPE pela mestranda Anália Keila Ribeiro (1995) 
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Enfim, após o processo de discussões, a importância atribuída à fundamentação 

teórica e a uma concepção de educação que privilegiou a totalidade do processo educativo, 

superando a fragmentação em habilitação e visando a maioria da população, teve origem a 

matriz curricular, que daria forma ao novo perfil desse profissional. Essa proposta foi 

encaminhada aos Colegiados Superiores da UFPE, ainda em 1988, que, aprovada 

internamente, obteve também a aprovação pela Câmara de Graduação e Ensino Básico, que a 

encaminhou ao Conselho Federal de Educação. 

Em 1994, é retomado o debate com a realização de duas assembléias de 

professores e estudantes, reunião do Colegiado e dos Departamentos, e, após serem  

concluídos os trabalhos, a Proposta foi devolvida à PROACAD. No final de 1995, foi 

submetida e aprovada por unanimidade pelas Câmaras e, em seguida, homologada pela 

CCEPE (1996). 

Contudo, os debates não se encerraram ainda, pois, segundo os documentos sobre 

a Reforma do Curso de Pedagogia da UFPE, a partir da síntese de Souza (1999), esses 

apontam para a necessidade de uma reordenação curricular estrutural desse curso. Essa 

reordenação visa atualizar o perfil do profissional de educação diante dos requerimentos 

contemporâneos para a educação escolarizada neste novo milênio, incluindo-se a eles a 

elevação do patamar de profissionalização docente (SANTIAGO, 1994; WEBER, 1996; 

2000;), em sintonia com os estudos sobre a formação de professores e a prática escolar e 

docente (VARJAL, 1988; CORDEIRO, 1993; MELO, 1991; AGUIAR, 1996; MONTEIRO, 

1992), com as propostas e os compromissos sinalizados e assumidos pelo movimento dos 

profissionais da educação, e o debate acadêmico nacional, ao longo das últimas décadas. 

Nesse sentido, o Centro de Educação da UFPE, no qual está situado o Curso de 

Pedagogia, aponta para a urgência em se definir a reordenação do referido curso, diante das 

pressões governamentais (AGUIAR e SCHEIBE, 1999), relativas às Diretrizes Curriculares 

Nacionais e à proximidade de mudanças anunciadas pela criação dos Institutos Superiores de 

Educação (BARROSO, 1999). 

Apesar da urgência da reordenação curricular, algumas decisões importantes não 

foram concluídas pelo coletivo do Centro de Educação, em face das necessidades de maior 

reflexão e aprofundamento de algumas questões. Entretanto, foram apresentadas propostas 

que suscitaram consenso, tais como: a) a introdução do estágio processual no curso em 

articulação com as atividades de pesquisa (SANTIAGO e BATISTA NETO, 2000); b) o 

fortalecimento da docência enquanto identidade do profissional da educação que atua no 

âmbito do ensino e da gestão escolar (BARROSO, 1999; RÖHR 1999); c) a necessidade de se 
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reconhecer e exercitar o princípio de flexibilidade curricular, criando oportunidades de 

mobilização da autonomia discente para a matrícula em disciplinas eletivas; d) 

reconhecimento e necessidade de se incluírem na dinâmica curricular atividades de estudo e 

reflexão coletiva dos estudantes, para estimular a participação no desenvolvimento e na 

avaliação do currículo (MELO, 2000). 

Esta síntese de discussões sobre a Reforma Curricular do Curso de Pedagogia 

expressam o esforço e a colaboração dos seus professores pela construção da reforma, no 

sentido de chegarem a um consenso que se evidenciou em dois momentos: um estrutural e 

outro parcial22. 

O primeiro implicaria reestruturar a matriz curricular, com a recomposição da 

carga horária, revisão de concepção e de classificação de disciplinas, ou propostas de outro 

formato de organização curricular, o que repercutiria na dinâmica e perfil do curso e do futuro 

pedagogo. 

O outro momento repercute na dinâmica curricular, exigindo ajustes de carga 

horária. É nele que se enquadram as propostas aqui sintetizadas, acarretando alterações de 

natureza parcial, mas que se integram como parte constituinte da Reforma Estrutural, 

antecipando, assim, medidas necessárias e urgentes desse movimento de Reordenação. 

Nos diálogos aproximativos, nos debates e embates travados entre professores, 

autores e estudantes que discutiram a Formação de Professores, no interior do Centro de 

Educação desta Universidade, percebemos que a Formação de Professores não se concretiza 

apenas no interior de um curso, e, como tal, precisa ser pensado, avaliado. E foi nesse re-

pensar que se constituiu a proposta A Prática de Ensino enquanto eixo estruturador da 

Formação Docente (SANTIAGO e BATISTA NETO, 2000), considerada por Lemos (2006) 

como a Proposta Inspiradora da Reforma Parcial do Curso de Pedagogia23 

Mas, como se constituía a Prática que deu origem a essa prática? É o que 

tentaremos discutir no próximo capítulo. 

                                                 
22 Para aprofundamento, ver coletânea de documentos sobre a Reformulação do Curso de Pedagogia e Proposta 
de Reordenação Curricular do Curso de Pedagogia (2000). 
23 A prática de Ensino sob forma de pesquisa e prática pedagógica no curso de pedagogia – UFPE, realizado 
por Ana Raquel Pereira Lemos, TCC (2006). 
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CAPÍTULO II 
 
 

“Refletir sobre ... as práticas de ensino  
...é refletir sobre práticas humanas, 

 sobre a vida do mundo na perspectiva do desafio 
 de uma práxis libertadora na contra-mão  

de uma prática castradora” THERRIEN,( 2006, p.297). 
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A PRÁTICA DE ENSINO: UM ELO NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES 

 

 

O exercício profissional de professores(as) no Brasil, desde sua criação, requer o 

cumprimento do estágio curricular. Segundo Pimenta (1994), o estágio curricular é 

constituído pelas atividades que os estudantes realizarão durante o seu curso de formação, 

junto a seu campo de trabalho. Por isso foi denominada a parte mais prática do curso, e as 

demais disciplinas, a parte teórica. 

Parece ter sido esta a origem de que o estágio proporciona a apreensão da prática 

profissional, e, em especial, a de dar aulas, uma vez que este era realizado no final do curso, o 

que justifica a dissociação expressa nos termos “a parte mais prática” do curso. 

O estágio curricular é o momento de efetivar, sob a supervisão de um profissional 

experiente, um processo de ensino-aprendizagem da real situação de trabalho que os futuros 

professores deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao futuro campo de 

trabalho. 

 

 

2.1 A Prática de Ensino origem e concepções 
 

 

A Prática de Ensino foi historicamente se constituindo como uma disciplina de 

final de curso, com a responsabilidade de retocar, complementar ou suplementar a formação 

de professores. 
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Ao longo dessas três últimas décadas ocupou espaços de discussões, passando por 

diferentes formas na busca de atender às necessidades educativas identificadas nas Pesquisas 

em Formação de Professores de cada época. 

Dentre as razões que impulsionaram vários pesquisadores, tais como Candau e 

Lelis (2002), Piconez (1991), Pimenta (2002), Zeichner (1993), Santiago e Batista Neto 

(2000), Silva (2005), entre outros, a se debruçarem sobre essa temática, destacam-se as 

críticas que apontavam a Prática de Ensino como inadequada, que não favoreciam reflexões 

sobre uma prática de ensino criativa e transformadora, que pouco contribuía para a formação 

de professores(as) para a escola básica, e a dissociação entre teoria e prática, como elementos 

desencadeadores desse insucesso. 

Assim as pesquisas sobre a Prática de Ensino voltam-se para mostrar a 

fragmentação entre teoria-prática e proporcionar uma formação mais consistente aos 

professores. Segundo Piconez (1991): 

a preocupação com a prática de ensino teve sua origem desde a década de 
30, tanto com criação dos cursos superiores de Licenciatura, cuja definição 
foi explicitada em 1939 com a instituição do regime do curso de didática24 
quando da habilitação específica de 2º grau para magistério, então conhecida 
como Escola Normal, passou a ser objeto de preocupação antiga, 
principalmente com relação ao estágio supervisionado curricular a partir da 
reforma universitária institucionalizada pela Lei nº. 5540/68 (p.17). 

A Prática de Ensino modificou-se a partir das críticas recebidas e das novas 

exigências para a formação de professores, da concepção de prática de ensino, pautada na 

dissociação teoria-prática, para uma concepção superadora, que articula e perpassa todo o 

processo de formação de professores numa perspectiva interdisciplinar, enfatizando a 

observação, a investigação, com vistas à intervenção. 

O conceito de Prática de Ensino na década de 60, segundo Pimenta (2002), era 

tido como sinônimo de fazer, realizar algo, mas, para fazer ou realizar, era necessário saber, 

conhecer e ter instrumentos adequados e disponíveis. Para tal, uma das formas de conhecer 

era fazendo igual, imitando, copiando, experimentando, no sentido de adquirir experiência, 

praticando. 

Complementando tal perspectiva, Marcondes (2001) afirma que a prática de 

ensino se evidenciava como um momento em que os futuros professores não precisavam 

pensar, refletir, criar, apenas executar o que fora pensado, determinado, ou seja, a prática de 

ensino era advinda da observação limitada à sala de aula, sem nenhuma análise crítica do 

                                                 
24 Ver Decreto-lei 1.190/39; Decreto-Lei 9.053/46 e parecer CFE 292/62. 



 42

contexto socioeducacional mais amplo. Segundo Pimenta (2002), a ênfase era dada ao fazer 

prático e a preocupação com o domínio dos conhecimentos científicos era menos relevante. 

Concordamos com Brzezinskí (1996), ao afirmar que o(a) professor(a) assim 

formado(a) passava a dominar métodos e técnicas adequados à prática docente, mas não 

aprofundava os estudos da pedagogia, enquanto área de saber, isto é, não buscava a teoria 

elaborada por meio de pesquisa, como se fosse possível separar o indissociável (p.42). 

Podemos constatar que essa dimensão técnica esteve presente no processo de formação de 

professores até a década de 70. 

A Prática de Ensino não era tomada como referência para a formação dos 

professores, mesmo sendo seu objetivo preparar professores(as) para as escolas, e o estágio 

supervisionado acontecia no final do curso, e era considerado o pólo prático do curso. 

Partindo de uma reflexão crítica sobre a prática de ensino nas últimas décadas, 

Silva (2005) afirma que a prática de ensino, no que se refere à formação de professores(as), 

apresentou diferentes sentidos, tais como: na década de 70, aplicação de modelos; na década 

de 80, articuladora do político e pedagógico e na década de 90, fomentadora do(a) 

professor(a) reflexivo. 

A partir da década de 70, como indica Marcondes (2001), a pesquisa sobre a 

formação de professores(as) sofreu a influência do capital humano. O programa de formação 

de professores(as) passou  por intenso aperfeiçoamento, enfatizando o planejamento, a 

formulação de objetivos e a preparação de planos de avaliação. “A prática de ensino, então, 

seria o momento do curso em que os estudantes mestres fariam a aplicação de novos métodos 

de ensino” (p.98). 

A prática de ensino nesse contexto tem como paradigma e fundamento básico a 

psicologia, com ênfase na abordagem comportamentalista skineriana, cujo viés instrumental 

tecnicista ganha força total nas escolas de aplicação, lócus da prática, concebidas como 

escolas experimentais com ênfase nos aspectos metodológicos, cuja base era a abordagem 

psicológica, na qual aprender o conteúdo não era o principal objetivo, e, sim, aprender a 

observar, a pesquisar, aprender a aprender. 

Na época do aquecimento político na sociedade em busca do restabelecimento da 

democracia, característica da década de 80, a pesquisa sobre a formação de professores(as) 

sofre a influência das teorias sociológicas, e enfoques antropológicos passam a dar atenção à 

função social da escola e à formação cidadã discente. 
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Afloram, nesse contexto, estudos influenciados pelas teorias reprodutivistas, 

pesquisas do grupo da pedagogia crítico-social dos conteúdos (MELLO, 1982; LIBÂNEO, 

1985) e a corrente investigativa Educação Popular (FREIRE, 1976). 

Essas pesquisas, influenciadas pelas teorias reprodutivistas, davam ênfase ao 

papel da escola como ambiente reprodutor das desigualdades sociais. A compreensão 

resultante era de que as instituições escolares nada, ou quase nada, poderiam contribuir para 

transformar a sociedade. Portanto, nesse momento, a Prática de Ensino não era considerada 

como relevante na formação do(a) professor(a). 

Aos poucos, essa visão foi sendo superada, fato que se explica pelo cenário 

político advindo com o fim do regime militar, em meados da década de 80. Outros olhares 

sobre a temática são construídos, como evidencia a afirmativa de Pimenta (1994): 

Para conhecer, é preciso mobilizar vários procedimentos e recursos. O 
conhecimento não se adquire “olhando” “contemplando”, “ficando ali diante 
do objeto” exige que se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares 
de outro sobre o objeto, que por sua vez, é fenômeno universal (p.120). 

Assim, a década de 90 apresenta como desafio o impacto da globalização, que se 

reflete na pressão econômica mundial, exigindo a modernização da educação e da formação 

de professores(as). A escola tornara-se responsável pelo insucesso de suas ações no processo 

ensino-aprendizagem. Correntes contrárias apontam como causas do insucesso escolar fatores 

externos à escola, por exemplo, a situação de desigualdades socioeconômicas. 

Nesse novo olhar sobre a Formação de Professores a prática de ensino recebe uma 

maior atenção dos pesquisadores Piconez (1991), Freitas (1996), Candau (2002), Cunha 

(1989), entre outros. 

Os trabalhos sobre a prática de ensino, tendo como referencial teórico o conceito 

de professor reflexivo e de prática reflexiva, de autoria de Zeichner (1993) e Schön (2000), 

decorrem da reação contra o fato de os professores(as) serem vistos como técnicos, que se 

limitavam a cumprir o que os outros lhes ditavam de fora de sala de aula, ou seja, a rejeição 

de uma reforma educativa feita de cima para baixo, situando os(as) professores(as) como 

meros participantes passivos.  

Contrapondo-se a este fato, Donald Schön considera que os(as) professores(as) 

são profissionais, e, como tais, devem desempenhar um papel ativo na formulação dos 

objetivos do seu trabalho como um dos meios para atingi-los. 

Schön (2000) segue uma linha de argumentação centrada no saber profissional, 

tomando como ponto de partida a reflexão na ação que é realizada ao se defrontar com 
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situações de incertezas, singularidade e conflito, sempre amparada pelo(a) professor(a) de 

aprendizagem prática, numa relação mediada pelo diálogo entre professor(a) e estudantes, em 

que a atitude de dizer e demonstrar do(a) professor(a) combina-se com a atitude de escutar e 

imitar do estudante. Nesse sentido, configura-se numa reflexão na ação de ambos, o que 

implica aprender a prática de um prático, praticando. 

Os pressupostos propagados por Donald Schön centram sua concepção de 

desenvolvimento numa prática reflexiva, para a formação de um profissional reflexivo, em 

três idéias centrais: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão 

na ação. 

Podemos assim identificar a Prática de Ensino fazendo parte de um contexto de 

formação, não mais como uma idéia suplementar ou complementar, mas, sim, como um 

espaço integrador, articulador e interdisciplinar. Enfim, mobilizador das ações de ensino e da 

reflexão sobre ele. 

A necessidade e a importância da prática de ensino na formação de 

professores(as) é consenso entre pesquisadores(as) dessa área, porém as concepções e formas, 

como a Prática de Ensino vem a ser desenvolvida, têm gerado muitas discussões. 

Os resultados dessas discussões têm refletido na legislação que regulamenta a 

formação de professores(as) e nos elementos que a instituem – espaços, carga horária, e 

componentes curriculares –, além de ter contribuído para que esse componente curricular seja 

reavaliado, considerando as críticas de se garantir uma unidade entre teoria e prática, a 

exemplo de Freitas (1996), Pimenta (1997), Santiago e Batista Neto (2000-2006), Schön 

(2000), Zeichner (1993), e de se constituir uma prática reflexiva. 

 

 

2.2 A Prática de Ensino na perspectiva legal 
 

 

A legislação faz uma distinção entre a Prática de Ensino e o Estágio 

Supervisionado como dois componentes curriculares. Nela, a prática de ensino é vista como 

articuladora de todo o processo formativo docente, como reflexão sobre a atividade 

profissional, segundo se infere do Parecer CNE/CP n˚9/2001, para o qual: 

“Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de 
formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 
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profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a 
atividade profissional” (p. 23). 

Assim podemos distinguir a prática como componente curricular, de um lado, e, 

do outro, a prática de ensino e o estágio supervisionado definidos em lei. A primeira, mais 

abrangente, contempla dispositivos legais e vai além deles. 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no 

âmbito do ensino. Terá necessariamente a marca dos projetos pedagógicos das instituições 

formadoras ao transcender a sala de aula para o conjunto do ambiente escolar e da própria 

educação escolar, podendo envolver uma articulação com os órgãos normativos e executivos 

do sistema. 

De acordo com o Parecer CNE/CP Nº. 9/2001, a prática não é uma reprodução da 

teoria e nem a teoria um reflexo da prática. Esta é a maneira como são produzidas as coisas, 

cujo conteúdo é perpassado por uma teoria. A prática é um trabalho consciente no qual se 

pretende fazer algo, construir, e a teoria procura conceituar, significar, e, assim, administrar o 

campo e o sentido dessa atuação. Sendo a prática um trabalho consciente, cujas diretrizes se 

nutrem nesse parecer, a prática terá que ser uma atividade tão flexível quanto outros pontos de 

apoio do processo formativo, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade 

acadêmico científica. 

Está presente na legislação a necessidade de superação do caráter dissociativo 

entre teoria e prática que vem se configurando nos cursos de formação. Neste propósito a 

prática de ensino traz por finalidade promover a articulação das diferentes práticas numa 

perspectiva interdisciplinar (Resolução CNE/CP nº. 2/2002. Art. 13). Destaca também a 

flexibilidade das atividades desenvolvidas na Prática de Ensino, na perspectiva de um trabalho 

reflexivo, que transcende o âmbito da sala de aula, não só para o ambiente da escola e da 

própria educação escolar, mas também para os espaços educacionais não escolares, conforme 

está explícito na LDB n˚ 9.394/96: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais (Título I, art. 1˚). 

Nesse sentido, é ampliado o lócus para a realização das atividades da Prática de 

Ensino, proporcionando uma maior área de exercício dessa prática. Há aproximação entre a 

prática de ensino e o estágio supervisionado, pois, enquanto componente curricular, a prática 

de ensino articula todo o processo formativo do discente, proporcionando reflexão sobre a 

atividade profissional, e, durante o estágio supervisionado, perpassa os momentos em que se 
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exercita a atividade profissional. A distinção entre os dois se faz presente no momento em que 

a prática de ensino é vista como uma dimensão do conhecimento, que garante a associação 

entre teoria e prática, numa perspectiva reflexiva que ultrapassa o fazer da sala de aula numa 

visão para além desta, incluindo os espaços escolares e não escolares. O estágio curricular 

exige um ambiente de trabalho pedagógico, no qual existe um profissional reconhecido e um 

aprendiz que, através da relação pedagógica, aprende a exercer o ofício. 

Por outro lado, o estágio supervisionado, de acordo com o Parecer CNE/CP n˚ 

28/2001, é entendido como: 

O tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, 
alguém se demora em algum lugar ou oficio para aprender a prática do 
mesmo e depois poder exercer uma profissão ou oficio. Assim o estágio 
curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que já 
é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e 
um estudante estagiário. Por isso é que esse momento se chama estágio 
curricular supervisionado (2001, p.7). 

Desta forma, o estágio supervisionado exige um ambiente de trabalho no qual o(a) 

professor(a) exercitará a futura profissão. Portanto, requer uma co-responsabilidade formativa 

que envolva a instituição formadora e o lócus do estágio. 

O estágio supervisionado proporciona ao futuro professor um conhecimento da 

situação real de trabalho, diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. É um 

momento de verificar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na prática 

profissional em especial quanto à regência, em que o futuro professor assume efetivamente o 

papel de professor. 

A modificação seguinte diz respeito à carga horária, Lei nº. 9394/96, de 300 

horas. A partir da Resolução de CNE/CP nº. 2 de 19 de fevereiro de 2002, a Prática de Ensino 

e o Estágio Supervisionado passaram a ter 400 horas cada um, perfazendo um total de 800 

horas. 

Neste contexto, a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado passaram a ter um 

caráter processual na formação, sendo orientado para uma vivência ao longo do curso, 

definindo que a Prática de Ensino aconteça ao longo do processo formativo, e o estágio 

supervisionado, a partir da segunda metade do curso. 

Dos estudos de Schön (2000), Goméz (1995), Monteiro (2000), Tardif (2002), 

Santiago e Batista Neto (2000/2006), Silva (2005), entre outros, surgiram modificações que se 

contrapõem à dicotomia teoria-prática presente nos cursos de formação de professores e 

apresentam caminhos  na busca de superar essa visão dicotômica da relação teoria-prática. 
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Para Santiago e Batista Neto (2000), a prática de ensino é tomada como 

componente curricular estruturador da formação docente, sendo concebida numa perspectiva 

de trabalho coletivo, interdisciplinar e investigativo. 

A prática de ensino ao ser tomada como componente curricular implica 

compreendê-la numa dimensão do conhecimento que está presente durante o processo de 

formação, tanto ao ser trabalhada a reflexão sobre a atividade profissional, como nos 

momentos em que é exercitada a atividade profissional durante o estágio, promovendo a 

articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. 

Schnetzler (2002) aponta como desafios à formação de professores(as) a 

desarticulação entre as disciplinas de conteúdo pedagógico e as disciplinas de conteúdos 

específicos, e o distanciamento entre teoria e prática presente no processo formativo de 

professores, concebendo o/a professor(a) como técnico. Assim propõe a superação do 

paradigma pautado na racionalidade técnica pela implementação do paradigma da 

racionalidade prática25. 

No paradigma da racionalidade técnica, segundo Gonçalves & Peres (2002), a 

função docente é considerada como uma atividade instrumental, dirigida para a solução de 

problemas através da aplicação rigorosa de teorias e técnicas advindas do conhecimento 

científico. Nele ocorre uma divisão do trabalho entre investigação e prática e uma 

subordinação dos níveis mais aplicados aos níveis mais abstratos da produção do 

conhecimento. Os programas de formação de profissionais que seguem a lógica da 

racionalidade técnica baseiam-se numa ciência básica, seguida de elementos das ciências 

aplicadas. 

Tal paradigma é denominado por Schön (1983) como um modelo conceitual, que 

confere ao(à) professor(a) o status de técnico-especialista. 

No paradigma da racionalidade prática, Gómez (1995) afirma que “a Prática de 

Ensino é tomada como um processo de investigação. É uma atividade criativa, que não pode 

ser considerada uma atividade exclusivamente técnica de aplicações de produções externas” 

(p.112). Não se trata de uma supervalorização da prática, mas se busca uma relação de 

complementaridade entre a teoria e prática numa visão de unidade (CANDAU e LELIS, 

2002). 

                                                 
25 A esse respeito, ver Sacristán (2000b). 
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A prática de ensino, seguindo esse paradigma, desenvolve-se de forma a 

proporcionar aos(às) professores(as) a interação com as situações reais de ensino, a fim de que 

se possa fazer uma leitura crítica da realidade educacional e escolar. 

Este entendimento subjacente à Prática de Ensino, contido na legislação, traduz a 

necessidade de superar a dicotomia presente na relação teoria-prática que se configura nos 

avisos de formação, conforme se expressa na afirmação de Soares (1983): 

A Prática de Ensino seria o momento privilegiado de vivenciar o movimento 
dialético: prática-teoria-prática. Entendendo a Prática de Ensino como o 
momento em que o educando observa (...) e vive a prática pedagógica, ao 
mesmo tempo em que se distancia dela para sobre ela refletir, e volta a ela 
para inová-la e transformá-la (p.52). 

Percebemos então, nessa fala, uma ruptura com o modelo tradicional (observação, 

participação, regência) e uma ênfase na necessidade de se exercitar uma postura reflexiva, na 

qual a Prática de Ensino deixa de ser apenas reprodução de modelos. 

Vários são os autores, a exemplo de Freire (1997), Soares (1983), Schön (2000), 

Santiago e Batista Neto (2000) e Pimenta (2002), que imprimem o tom reflexivo sobre essa 

concepção de Prática. 

Para Freire (1997), na formação de professores(as), o momento fundamental é o 

da reflexão crítica sobre a prática: “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática. Os próprios discursos teóricos, necessários à reflexão 

crítica, têm de ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática” (p.44, 45). 

Schön (2000) afirma ser necessário que os(as) professores(as) de Prática de 

Ensino fiquem atentos para aproveitar essa oportunidade e possibilitar aos estudantes viver 

com intensidade esse momento de descontração para a realização de reflexões críticas sobre 

as ações desenvolvidas na perspectiva do(a) professor(a) reflexivo. 

Nessa direção, Pimenta (2002) acrescenta que o futuro profissional não pode 

construir seu saber-fazer senão a partir do seu próprio fazer. A prática de ensino é um 

momento oportuno para superar a fragmentação em que os diversos saberes docentes vão 

sendo construídos e reconstruídos, numa relação dinâmica de reflexão – ação – reflexão. 

Batista Neto e Santiago (2006) entendem a prática de ensino como uma prática 

formadora que perpassa o processo formativo, estendendo-se ao longo do curso de formação 

profissional numa relação efetiva com o espaço de formação inicial e o espaço do trabalho 

profissional, que articula todo o processo formativo. 

Tais afirmações expressam a produção da reflexão que perpassa o espaço 

acadêmico, pois melhorar a próxima prática, criticar as ações desenvolvidas, promover 
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momentos que superem a fragmentação da construção de saberes, reconstruí-los na 

dialogicidade entre reflexão – ação – reflexão são atitudes que denotam a construção de 

aprendizagens significativas, indispensáveis à formação do(a) professor(a), numa perspectiva 

crítica reflexiva e transformadora. 

O(A) professor(a), enquanto sujeito que não apenas produz, por ser também 

sujeito do conhecimento, através de uma reflexão crítica, poderá fazer do seu trabalho em sala 

de aula um espaço de transformação. É também na ação refletida, no redimensionamento da 

sua prática, que lhe é possível ser agente de mudança na escola e na sociedade. Nesse 

propósito, a sua formação se efetiva no repensar sobre a prática, sobre a realidade e pela 

construção da sua identidade pessoal, ética e política. 

Algumas críticas se configuraram no cenário educacional, quer de escutas de 

estudantes, quer na literatura acadêmica, expressando a intencionalidade de superar uma 

Prática de Ensino divorciada da teoria. Entre elas destacamos: a) não se avançou no trabalho 

interdisciplinar entre os docentes formadores (PIMENTA, 2002); b) há necessidade de um 

maior senso de coletividade entre o corpo docente, com a formação de grupos de trabalho, por 

área de ensino (SANTIAGO & BATISTA NETO 2000); c) há um grande número de 

discentes e escolas para serem acompanhadas, dificultando assim a supervisão (PIMENTA, 

2002); d) é preciso haver maior integração entre a Instituição Formadora e as Escolas-Campo 

de Estágio, não se resumindo a um contrato formal (PIMENTA, 2002); e) a escolha do 

ambiente é ainda um desafio, posto que nem sempre as instituições escolares ou não escolares 

se reconhecem partícipes do processo formativo (PIMENTA, 2002). 

As escutas dos estudantes também convergem na mesma direção das críticas dos 

pesquisadores. Estas partem do lado de quem vivencia a realidade do campo de estágio, da 

sala de aula, dos estudos teóricos que são discutidos à luz da prática, mas o importante é 

constatarmos que tais críticas estão sendo feitas pelas pessoas interessadas na sua superação. 

São elas: a) necessita-se superar os momentos que permeiam as atividades de Prática de 

Ensino – observação, participação e regência; b) há ausência de um trabalho interdisciplinar, 

articulando teoria e prática, sob a responsabilidade dos docentes de Prática de Ensino; c) falta 

aproximação entre os professores formadores, da academia e de exercício profissional  d) falta 

mais envolvimento dos professores nos espaços de exercício profissional; e) é curto o período 

em que o futuro professor assume a sala de aula como o primeiro momento do exercício da 

discência/docência. 

Associadas a essas críticas, confrontamos alguns aspectos da Prática de Ensino, 

nas duas perspectivas, enquanto racionalidade técnica e racionalidade prática. Vejamos: 
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Racionalidade Prática Racionalidade Técnica 

Contribui para o desenvolvimento da capacidade do 
docente de pensar teoricamente em sua prática – 
“professor reflexivo”. 

Dissociação entre ensino e realidade. 

Articula a formação docente. O caráter complementar ou suplementar conferido 
à Prática/de Ensino/ Estágio Supervisionado. 

Articula os diferentes saberes docentes, sendo essa 
articulação um dos pré-requisitos para a construção 
dos saberes. 

As disciplinas trazem pouca contribuição, em 
virtude da pouca articulação com o contexto da 
prática pedagógica da escola. 

Supera a dicotomia entre teoria e prática presente 
nos cursos de formação. 

A relação prática-teoria-prática processa-se 
mecanicamente e dissociada. 

Distribuída ao longo do curso. Oferecido no final do curso. 

Transforma o discente em pesquisador da sua 
própria prática. 

O estudante não aprendia o fazer pedagógico. 

Quadro n. 01 - Racionalidade Prática X Racionalidade Técnica 

 

Ao trazermos tais elementos (críticas e confrontos), percebemos que o paradigma 

da racionalidade técnica, no qual o professor era tido como transmissor do conhecimento, 

observador de modelos, aplicador de técnicas e reprodutor das desigualdades sociais, foi 

dando espaço (a partir das críticas de como se realizava a prática de ensino) para um outro 

paradigma – o da racionalidade prática –, no qual o(a) professor(a) se posicionou através de 

atitudes de análise, produção, criação, recriação, sobre sua ação e no interior da sua própria 

prática. Criando possibilidade de fazer a Prática de Ensino acontecer de forma interativa na 

qual o(a) futuro(a) professor(a) vivencia situações concretas de ensino, e da realidade 

educacional e escolar. Nesse contexto, desenvolve competências para fazer uma leitura 

crítico-social da profissionalização docente, oportunizando que, exercite sua autonomia, e 

realize uma leitura crítico-transformadora de sua própria prática. 

Há indicadores, segundo Guarniere (2000), que assinala ser necessário ao 

professor conhecer, dominar e articular os diversos elementos que compõem seu trabalho. 

Tais idéias têm contribuído para modificar os programas de formação inicial de forma que nos 

cursos de formação de professores(as), fazendo com que a prática de ensino busque propiciar 

condições para que os estudantes: a) reflitam criticamente sobre seu conhecimento; b) 

adquiram condições para tratar o conhecimento como objeto de ensino; c) percebam sua 

prática como um processo contínuo de investigação. 

Nesse contexto, a reforma parcial do Curso de Pedagogia da UFPE anuncia uma 

nova configuração de Prática de Ensino, inspirada nas contribuições de Santiago e Batista 

Neto (2000), instituindo o estágio processual, e uma prática de ensino como eixo estruturador 
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da formação docente como alternativa de superação de um modelo de Prática de Ensino 

fragmentada, presente no antigo modelo de currículo. 

 

 

2.3 A Prática de Ensino: a busca da superação do antigo e a tessitura do novo 

 

 

O Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, a partir do 

primeiro semestre de 2001, implementou a Reforma Parcial do Curso de Pedagogia, como 

resultado dos diversos debates que se prolongaram a partir dos anos de 1980. 

Tal reforma buscava superar a tradição fragmentada de formação de pedagogos 

difundida mundialmente na década de 60. A Prática de Ensino era considerada, até então, 

como uma disciplina de final de curso, com pouca articulação com os espaços de exercício 

profissional, em que a contribuição para a formação docente era pouca. A defasagem existente 

entre o conhecimento teórico e trabalho prático era constatação teórica e empírica.  

Com a efervescência dos debates acadêmicos sobre a formação inicial e 

continuada dos(as) professores(as), acrescida pelas exigências governamentais presentes nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e na implantação dos Institutos Superiores de Educação e, 

no seu interior, as Escolas Normais Superiores, o Centro de Educação da UFPE reúne 

professores(as) estudantes e funcionários(as) e retomam as discussões sobre o projeto 

acadêmico. 

A nova proposta (CE, 1996) assegurava que a docência seria obrigatória para os 

estudantes de pedagogia e requisito para a graduação das outras habilitações. 

Como resultado desses diversos debates ocorridos no CE, surge, no final de 2000, 

a Reforma Parcial do Curso de Pedagogia, através da proposta inspiradora26 A Prática de 

Ensino como eixo estruturador da formação docente (SANTIAGO e BATISTA NETO, 

2000/2006), que passaremos a discutir. 
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- A implementação da proposta: tecendo o novo 

 

 

A Proposta da Reforma Parcial do curso de Pedagogia inspirou-se nos princípios 

formulados pela ANFOPE. Sua gestão e discussão foram iniciadas no Centro de Educação, a 

partir de 1997, no colegiado de Pedagogia, e em sessões de estudo do projeto Pedagogia em 

Movimento, sob o título Proposta de Estágio Supervisionado para a formação do profissional 

do educador, foram levantados alguns elementos para discussão (SANTIAGO, 1996). 

A proposta inspiradora27 da Reforma Parcial do curso de Pedagogia foi pensada 

no contexto em que se aguardam as determinações do MEC para a formação dos professores e 

as diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia. É uma proposta considerada inovadora 

por apresentar no documento original antecipações em relação às Resoluções CNE/CP nº 

01/2002 e CNE/CP nº. 02/2002. 

Nessas Resoluções, a Prática de Ensino é situada na matriz curricular e não poderá 

ficar reduzida a um espaço isolado, restrito ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

Entretanto deverá estar presente desde o início do curso, sendo desenvolvida com ênfase nos 

procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas. 

Lemos (2006) considerou a proposta prática de ensino como eixo estruturador da 

formação docente inovadora, porque, quando da sua efetivação, já anunciava os requisitos 

exigidos na resolução acima referida, ou seja, a proposta foi implementada desde o início do 

curso de forma articulada, numa perspectiva interdisciplinar, com ênfase na observação e na 

reflexão com vistas à intervenção. Tal proposta, concebida por Santiago e Batista Neto 

(2000), toma o estágio supervisionado em forma de prática de ensino, como possibilidade de 

promover a formação de professores, numa abordagem de totalidade e investigativa. 

A Prática de Ensino passou a integrar o currículo do curso de pedagogia em 2001, 

no primeiro semestre letivo, com as disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) e 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A primeira foi desdobrada em PPP I, II, III, IV e V, 

e a segunda, TCC I e II. 

A Prática de Ensino apresenta como princípios básicos: “centralidade na formação 

profissional e na formação profissional do docente; aproximações entre os espaços de 

                                                 
27 A Proposta foi apresentada no III Encontro das IES que oferecem curso de Pedagogia no Estado de 
Pernambuco e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru- Fafica – que a utilizou como referência 
para a reformulação da Prática de Ensino. 
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formação e de exercício profissional; a prática de ensino como processo de investigação 

pedagógica” (SANTIAGO e BATISTA NETO, 2006; p.30). 

Nesta proposta o componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica tem início 

no terceiro período do curso e vai até o final do curso. Nesse novo modelo o estágio curricular 

é processual, e vai se articulando à formação do(a) professor(a) pesquisador(a) desde os 

primeiros períodos do curso, considerando a docência enquanto identidade do profissional da 

educação. 

As disciplinas que compõem o componente curricular PPP têm como diferencial o 

fato de que as aulas acontecem nos espaços de formação acadêmica, no caso a UFPE, e no 

espaço de exercício profissional, as escolas básicas. 

Segundo Botler e Morais (2007), foram tomados três fios condutores para a 

reestruturação curricular, a saber: a) o fio epistemológico-conceitual, visando à articulação 

dos conteúdos conceituais das disciplinas (competências acadêmicas); b) o fio teórico-

metodológico procedimental, visando articular o conteúdo de aprendizagens procedimentais 

das disciplinas (competências instrumentais); c) o fio ético-profissional-atitudinal, visando 

articular os conteúdos de aprendizagens atitudinais das disciplinas (atitudes éticas). 

Esta proposta está sintonizada com as diferentes perspectivas que propõem uma 

formação reflexiva do professor, tais como Freire (1997), Alarcão (2001), Perrenoud (1997), 

Schön (1992), Zeichner (1993), Santiago (1990), Nóvoa (1992), Santiago e Batista Neto 

(2000 e 2006). 

A prática de ensino na UFPE ultrapassa as paredes da sala de aula, e a aula é 

percebida num sentido ampliado, pois os futuros professores se dirigem até outros espaços 

formadores, numa perspectiva de articulação das intervenções pedagógicas e de vivência 

diferentes, retornando para a sala de aula, onde se socializa a vivência e se ressignifica, à luz 

da teoria. 

A Proposta foi pensada num formato de quatro ciclos e, enquanto componente 

curricular, perpassa todo o curso, buscando mediar os saberes disciplinares, da formação 

profissional e os saberes da experiência, através de observações, registros, seminários 

temáticos ou de outros procedimentos específicos a cada ciclo, caracterizando-se como um 

trabalho pedagógico de investigação coletiva e interdisciplinar. 
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FIGURA n. 01 – Ciclo das Pesquisas e Prática Pedagógica 

 

Cada ciclo possui objetivo e temática específicos,, mas que no processo dá uma 

visão de totalidade do fenômeno educativo. 

“O primeiro ciclo; O olhar para o espaço de aprendizagem e de inserção 
profissional – Santiago e Batista Neto (2000 e 2006) tem como objetivo, 
conhecer a escola em sua globalidade, a partir de quatro temáticas; (1) a 
organização escolar analisada a partir do estudo das instituições escolares, da 
escola e dos seus profissionais, das relações sociais na escola e da gestão 
escolar; (2) as condições de exercício do trabalho educativo compreendida 
pela análise das condições materiais, situação dos profissionais da educação 
e da formação profissional inicial e continuada; (3) a produtividade escolar 
abordada a partir do conhecimento e pela análise dos índices de resultados 
escolares tomando como referência as bases e os processos de construção do 
fracasso e sucesso escolar; (4) a história da instituição escolar e sua função 
social por um processo de análise dos discursos oficiais e pedagógicos e os 
resultados escolares” (p.31-32). 

Esse ciclo foi efetivado na UFPE, iniciando no terceiro período, com a disciplina 

PPP I, sintetizando, através dos temas e seus desdobramentos, uma base de conhecimento 

sobre a instituição escolar, como organização, funcionamento e resposta social, possibilitando 

ao futuro professor construir uma visão de totalidade ao perceber os problemas profissionais 

através do contato com a realidade e com a base teórica a partir das temáticas de organização 

escolar, condições de trabalho educativo, produtividade da escola e história da escola. 

O segundo ciclo; Santiago e Batista Neto (2000 e 2006). O olhar para as 
diferentes relações no interior da sala de aula e os saberes e competências 
necessárias ao exercício profissional. Apoiado no ciclo anterior, busca 
conhecer as relações no interior da sala de aula centrando sua preocupação 
para os rituais e os processos interativos do ambiente da aula. Foram duas as 
temáticas destacadas; c) a relação entre os atores pedagógicos efetivada pela 
observação dos processos interativos entre professor(a)-estudante(a); 
professor(a)-professor(a); estudante(a)-estudante(a); grupo-outros 

 

TCC I e II 

 

PPP II e III 

 

PPP IV e V 

 

PPP I 
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profissionais da  educação; professor(a)-família do estudante(a); b) a 
organização e o modo de funcionamento da sala de aula analisada do ponto 
de vista espacial- como movimento – do ponto de vista didático- 
pedagógico. As situações básicas de aprendizagem e avaliação são tomadas 
como objetivo da avaliação (p.32-33). 

Na UFPE, este ciclo tem duração de dois semestres e é integrado pelas disciplinas   

PPP II e III; em síntese, objetiva conhecer as relações no interior da sala de aula a partir de 

duas temáticas: relações interpessoais e organização e funcionamento da sala de aula e da 

escola. 

O terceiro ciclo: intervenção didática pedagógica de conhecimento 
específico em sala de aula – prática ensino stricto sensu. Tem como 
finalidade preparar as situações de intervenção pedagógica e vivenciá-las em 
sala de aula e na escola. Os procedimentos serão fundados na competência 
básicas organização do espaço  e dos materiais didáticos, de direção de aula, 
de estudos e de reuniões, e de avaliação do ensino e da aprendizagem. Foi 
pensado em duas etapas; a temática (1) organização consiste em duas fases 
de natureza diferenciada, mas complementares: uma trata da preparação da 
intervenção pedagógica com ênfase nas observações da proposta curricular, 
dos programas e planos, e a outra balizada nesta se faz como elaboração do 
projeto didático, da situação de ensino e de avaliação, seleção e preparação 
do material. (2) A direção refere-se a vivência da docência em situação de 
aula em diferentes formatos: em situação coletiva, em situação de grupo, 
como atendimento individual e também como atividade de campo. Além da 
docência em sala de aula, o exercício pré-profissional concebe a direção de 
estudos, de reuniões e de situações avaliativas como aprendizagens da 
docência que nascem e retornam como demanda da sala de aula. (3) A 
avaliação ocupa-se do ensino e da aprendizagem enquanto vivencia e análise 
dos resultados individuais e coletivos na sala de aula e como prática coletiva 
no Conselho de classe (p.33-34). 

Na UFPE, o terceiro ciclo acontece em dois semestres e será integrado pelas 

disciplinas PPP IV e V, tendo a finalidade de preparar e vivenciar intervenções pedagógicas 

na sala de aula e na escola. Tal preparação consiste em duas fases de natureza diferenciada, 

mas complementares: uma trata da preparação da intervenção pedagógica, com ênfase nas 

observações da proposta curricular, dos programas e planos, e a outra, balizada nessa, faz-se 

como elaboração do projeto didático, da situação de ensino e de avaliação, seleção e 

preparação do material. 

O quarto ciclo; realização de estudo monográfico sobre a escola, a sala de 
aula e ou o ensino. Tem como finalidade sistematizar os conteúdos da 
formação da análise do campo de atuação profissional podendo desenvolver 
uma pesquisa nos diferentes campos do saber escolar sobre os diferentes 
objetos de ensino e modalidades É o momento síntese da prática de ensino  
que se materializa como trabalho de finalização de curso (p.34). 
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O quarto ciclo na UFPE terá duração de dois semestres e será destinado ao 

Trabalho de Conclusão do Curso, que será desenvolvido através de disciplinas TCC I e II, 

cujo objetivo é sistematizar os conteúdos da formação e da análise do campo profissional, 

proporcionando aos estudantes a elaboração de um projeto de pesquisa da sua autoria, com 

objeto de estudo de seu próprio interesse, surgido das observações nas PPPs. 

Esses ciclos superam a fragmentação do modelo anterior de formação de 

professores, no qual apenas no final do curso os futuros professores teriam contato com a 

realidade escolar. Esse novo modelo passou a ser enriquecido com a observação direta 

realizada nos períodos anteriores e o debate teórico-prático na sala de aula, pois os futuros 

professores ingressam cedo no seu ambiente de profissionalização. 

Segundo Botler e Morais (2007), quando da fase de implementação, empolgados 

com a dinâmica da proposta, os professores que respondiam pelas disciplinas de PPP 

encontravam-se periodicamente tanto na fase inicial de planejamento, como durante os 

semestres letivos, consolidando, até então, uma perspectiva interdisciplinar e 

interdepartamental, com encaminhamentos comuns a serem desenvolvidos nas diferentes 

turmas e turnos (p.14-15). 

A proposta da prática de ensino oferece ao futuro professor a oportunidade de se 

inserir na realidade escolar desde o início do curso, conhecendo a Instituição profissional, 

futuro local de trabalho e as relações que nela acontecem, refletindo e intervindo 

pedagogicamente nesta realidade, conhecendo o espaço social no qual a escola está inserida, 

as especificidades que caracterizam aquela comunidade, gradativamente, durante todo o 

curso, razão pela qual se faz importante a orientação de se permanecer numa mesma 

instituição durante todo o trabalho investigativo-formativo. 

A Prática de Ensino é tomada de modo que os princípios, a estrutura e a dinâmica 

que caracterizam esse componente curricular os fazem estruturantes na formação profissional 

docente, por apontarem a possibilidade de ir construindo a formação, numa perspectiva de 

aproximações sucessivas entre os saberes da formação e os problemas profissionais gerados e 

explicitados nos espaços de formação profissional e de exercício profissional. 

Nesse sentido, a prática de ensino, numa orientação teórica, configura-se um 

trabalho coletivo e interdisciplinar, ou seja, necessita da participação tanto dos docentes que 

trabalham com saberes da formação, quanto daqueles que trabalham com os saberes 

disciplinares. 

Nessa concepção, a Prática de Ensino torna-se uma oportunidade para que os 

diferentes saberes docentes sejam articulados nas idas e vindas entre os espaços de construção 
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dos saberes. Neles, estudantes observam, interagem, refletem, criticam, comparam, 

pesquisam, criam, recriam, desenvolvendo sua curiosidade epistemológica, indispensável a 

todo educador, conforme expressa Santiago (1990), que considera a escola “como o ponto de 

partida e de chegada para entendermos e explicarmos a prática de dos professores a partir do 

seu interior num movimento convergente e divergente” (p.25). 

Assim, os futuros professores, ao engajarem-se nos espaços profissionais desde o 

início do curso, aprendem a conhecer a realidade, as dificuldades, os problemas específicos da 

profissão docente, uma série de situações que só experimentadas podem ser apreendidas. 

Nessa concepção, a prática de ensino parece criar oportunidades para que os diferentes 

saberes docentes sejam construídos, pois entre planejar e executar há um longo caminho para 

apreender que os saberes docentes são específicos do professor, e é dessa temática que 

passaremos a discutir no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 

 
Reconhecendo que o docente não existe sem o 
discente, uma dupla polaridade aparece nessa 

temática: o percurso da socialização do professor 
e o percurso da socialização do aluno, ambos 

interdependentes nos processos de educação, tanto 
em contextos escolares como não escolares 

THERRIEN,( 2006, p.297).



 59

 
 

 

 

 

 

 

 

SABERES DA DOCÊNCIA: o processo de construção no interior das PPPs 

 

 

O movimento de profissionalização do ensino nos anos 1990 conduziu 

importantes reformas na América do Norte, Europa e América Latina. 

Essas reformas permitiram tecer um novo olhar sobre a formação de 

professores(a) e do próprio professor, além  de trazer questões dos saberes e das competências 

na sua formação, reconhecendo que o docente é um profissional, cuja natureza do trabalho é 

definida em função da compreensão de que o docente atua com e nas relações humanas, e que 

a gestão da sala de aula – tarefa intrinsecamente de sua responsabilidade – exige soluções 

imediatas e, por isso também, o(a) professor(a) necessita internalizar saberes e competências 

para agir face às especificidades de seu saber-fazer docente.  

Nesse sentido é interessante observar que as produções fundamentadas na base do 

conhecimento têm ocupado um papel de relevância na formação de professores(as), fato que é 

atribuído, principalmente, ao seu potencial no desenvolvimento das ações formativas, as quais 

vão além de uma abordagem acadêmica, incluindo as dimensões pessoal, profissional e 

organizacional da profissão docente. 

Considerando que essas investigações buscam identificar conhecimentos de 

ensino que fundamentem a elaboração de programas de formação de professores, 

apresentaremos a seguir alguns estudos que discutem os saberes docentes, a fim de 

compreendermos indícios da natureza teórica-prática para a formação inicial de professores. 

Antes de apresentarmos esses estudos, é importante destacarmos a referência 

teórica que nos permite discutir essa temática. Assim, partimos do conceito apontado por 

Tardif (2002) de que: 

...o saber dos professores não é o “foro íntimo” povoado de representações 
mentais, mas um saber sempre ligado a uma situação de trabalho com outros 
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(estudantes, colegas, pais, gestores, etc.), um saber ancorado numa tarefa 
complexa (ensinar), situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a 
escola), enraizado numa instituição e numa sociedade (p.15). 

Portanto concebemos o saber docente como um saber plural, essencialmente 
relacional e dialógico. 

 

 

3.1 As concepções teóricas sobre os saberes 
 

 

Os estudos de Lee Shulman têm contribuído para o fortalecimento das discussões 

do campo educacional dos saberes docentes, sendo considerados percussores nessa temática. 

Shulman (1986) critica as pesquisas que têm servido de referência para os programas de 

formação e certificação docente, nos quais o resultado, embora valioso, não seja a única fonte 

de evidência para fundamentar uma definição sobre a base de conhecimento do ensino. 

Segundo o autor, existe um ponto cego em relação ao conteúdo que caracteriza 

essas pesquisas, o qual denominou de paradigma ausente. Essas pesquisas para o autor 

simplificam a prática pedagógica, minimizando a sua complexidade e reduzindo suas 

demanda. Opondo-se ao tratamento meramente técnico atribuído ao ensino, opta por 

consolidar a corrente da base do conhecimento, desenvolvendo seu próprio programa de 

pesquisa, focado na necessidade de esclarecer sobre que conhecimentos os professores 

precisam ter para ensinar aos seus estudantes determinada matéria. 

Assim, apresenta três categorias de conhecimento presentes no desenvolvimento 

cognitivo do professor: a) conhecimento do conteúdo ou matéria – que será objeto de ensino 

ligado à área do conhecimento; b) conhecimento pedagógico da matéria – refere-se ao modo 

de formular e apresentar o conteúdo, ou seja, o modo de ensinar; c) conhecimento curricular, 

que consiste em conhecer o currículo como um conjunto de programas elaborados para o 

ensino e a variedade de materiais disponíveis relacionados àquele programa (p.9-10 tradução 

livre). 

A importância dos trabalhos de Lee Shulman deve-se ao fato de enfatizarem a 

necessidade de analisar o saber docente em relação com o conhecimento e com os 

procedimentos didáticos (metodologia). Entretanto, Queiroz (2001) tece uma crítica aos seus 

trabalhos pela importância que ele dá ao conhecimento da matéria, sem considerar que a sala 

de aula é também um espaço de educação e não só de instrução.  
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Os estudos de Gauthier (1998) buscam identificar convergências em relação aos 

saberes mobilizados na ação pedagógica, com a intuição de examinar as implicações, 

formular problemáticas, avaliar resultados e esboçar uma teoria geral da pedagogia. Para tal, 

necessita enfrentar dois obstáculos impostos historicamente à Pedagogia: de um ofício sem 

saberes, e de saberes sem oficio.  

O primeiro obstáculo de um oficio sem saberes se refere à própria atividade 

docente, que é exercida sem revelar os saberes que lhe são inerentes (p.20). Os saberes 

referentes ao conteúdo, à experiência e à cultura são essenciais no exercício da atividade 

docente, e tomá-los como exclusivos é mais uma vez contribuir para manter o ensino na 

ignorância (idem p. 25) e, assim, reforçar a continuidade de um ofício sem saberes. 

O segundo obstáculo, saberes sem ofício, originam-se nas Ciências da Educação e 

são produzido nos centros acadêmicos. Tais conhecimentos, em sua maioria, foram 

produzidos sem levar em conta as condições reais do exercício do magistério, ou seja, 

“buscou-se formalizar o ensino reduzindo de tal modo a sua complexidade que ele não mais 

encontra correspondente na realidade” (p.25). 

O desafio da profissionalização docente, na concepção do autor, é não cair nesses 

dois erros: ofício sem saberes e saberes sem ofício. Propõe, assim, um oficio feito de saberes, 

classificando-os em: a) disciplinar – que se refere ao conhecimento a ser ensinado;                    

b) curricular – que diz respeito à transformação da disciplina em programas de ensino das 

Ciências da Educação, relacionado ao saber profissional específico, que não está diretamente 

relacionado com a ação pedagógica; c) da tradição pedagógica – relativo ao saber dar aulas, 

que será modificado e/ou adaptado pelo saber experiencial; d) da experiência – produzido 

pelo professor de forma particular; e) da ação pedagógica – os saberes experienciais tornados 

públicos e testados. 

Gauthier(1998) defende que a supervalorização do saber da experiência impede o 

aprofundamento da questão rumo à profissionalização da profissão docente. Apresenta, então, 

como alternativa, a pesquisa, pela qual, através de procedimentos científicos, os saberes 

experienciais seriam validados e legitimados. 

Therrien (1993) estuda os saberes docentes a partir de três dimensões: a) saber 

ensinado – definido pela instituição escolar, originado principalmente do saber científico; b) o 

saber ensinar, que é o saber da formação profissional e pedagógica; c) o saber da experiência, 

construído na prática docente, na relação com os outros sujeitos e com os outros saberes. 
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O autor considera o saber da experiência como aquele que traduz e reestrutura os 

outros saberes, sendo este um saber que os professores desenvolvem na ação a partir dos 

desafios que lhes são impostos diante das situações surgidas no dia-a-dia. 

Nesse sentido, o saber da experiência envolve o saber cultural construído pelos 

professores nas suas relações sociais, não se restringindo apenas aos elementos da prática.  

Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa, publicado em 1997, apresenta os saberes a partir de três eixos: a) Não há docência 

sem discência; b) Ensinar não é transferir conhecimento; c) Ensinar é uma especificidade 

humana. 

Esses três eixos sintetizam os saberes necessários a todo educador(a). Esses 

saberes exigem do educador(a) um exercício contínuo, uma postura curiosa, aberta ao novo, 

provocativa, uma busca constante entre o saber-fazer e o saber ser pedagógico. Apresenta 

aspectos constitutivos da compreensão da prática docente numa perspectiva de dimensão 

social da formação humana. 

A experiência educativa, nesse processo, é vista como um momento em que 

educadores e educandos convivem juntos de tal modo que este e outros saberes se tornem 

sabedorias, saberes em ação. 

Esta idéia vem reafirmar que os saberes dos professores são construídos nas 

relações, e por isso o saber docente é considerado um saber social, pois envolve a dimensão 

coletiva e individual. 

No eixo Ensinar é uma especificidade humana, Freire (1997) reafirma a 

necessidade de compreendermos a significação “de um silêncio; um sorriso; de uma retirada 

da sala; de um tom menos cortês. O espaço pedagógico é um texto para ser constantemente 

lido, interpretado, escrito e re-escrito” (p. 109). 

Esse saber em que o professor precisa aprender a ler o silêncio na sala de aula 

supõe ser aprendido na vivência e na relação afetiva na sala se aula. Parece-nos ser 

identificado a partir da categorização dos saberes da experiência por Guimarães (2004) como 

saberes afetivos, porém pensamos que prescinde de algo mais além da afetividade do(a) 

professor(a), talvez um saber desenvolvido na formação, a partir da curiosidade do 

pesquisador enquanto observador da prática docente (talvez uma sensibilidade aguçada), um 

compromisso com a humanização dos homens. 

Os saberes da docência são apresentados por Pimenta (2002) como: a) saberes da 

experiência – aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 

de permanente reflexão sobre a prática, mediatizada pela de outrem; b) saberes do 
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conhecimento – aqueles relacionados às áreas específicas; c) saberes pedagógicos – aqueles 

que o professor constrói no cotidiano do seu trabalho e que fundamentam sua ação docente. É 

o saber que possibilita ao professor interagir com os estudantes na sala de aula, no contexto da 

escola onde atua. É na articulação dessa tríade de saberes, segundo a autora, que se estrutura a 

construção da identidade do(a) professor(a). 

Portanto, é da experiência que acumula em sua vida, refletida, submetida a 

análises, confrontando as teorias, as próprias práticas e as de outrem, avaliando seus 

resultados, que o(a) professor(a) vai construindo o seu jeito de ser professor(a), ou seja, sua 

identidade profissional. 

Silva (2000) define os saberes em dois tipos: (1) os de natureza formal, que são 

aqueles provenientes dos diversos cursos; e (2) os de natureza informal que são aqueles que 

decorrem de processos interativos entre os pares e os estudantes. Essa classificação nos 

permite reafirmar a idéia de que os professores, além de adquirirem saberes na formação, 

através dos cursos que realizam, também os adquirem na vivência, na prática docente. 

Guimarães (2004), ao se referir aos saberes da experiência, classificou-os em:      

a) organizativos – aqueles utilizados pelos(as) professores(as) com vistas à organização do 

trabalho como um todo; b) saberes cognitivos – aqueles que dizem respeito ao trato do 

conhecimento escolar; c) saberes afetivos – aqueles utilizados pelo(a) professor(a) na 

interação com os estudantes, envolvendo subjetividades e as expectativas de sujeitos sociais.  

Essa estruturação nos ajudou a perceber que os saberes da experiência são de fato 

saberes-síntese, pois, na relação estabelecida na sala de aula, espaço de múltiplas relações e 

interações28, eles, os saberes, se expressam, se evidenciam como se fossem tirados de um 

reservatório, a partir das situações desafiadoras que os solicitam. É como se os professores 

fizessem uma retrospectiva seletiva, e, através desta, emergissem os saberes, os quais, no trato 

com os aspectos cognitivos, afetivos e organizativos – que estruturam a sala de aula e a 

construção de saberes – se revelam, ressignificados diante das necessidades exigidas pelas 

novas situações no processo de aprender a ensinar. 

Diante dessa profusão de saberes, os saberes da experiência29, também chamados 

de práticos ou experienciais, têm sido da maior relevância para os estudiosos da temática, haja 

vista os estudos de Tardif (2002), Therrien (1993), Pimenta (2002), entre outros, por estarem 

esses saberes: relacionados com a experiência de vida; inter-relacionados com a construção da 

                                                 
28 Para aprofundamento ver tese apresentada ao PPGE da UFPE por Telma Santa Clara Cordeiro 
29 Santiago (1990) os define como saberes praticados. 
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identidade do(a) professor(a); integrado com o trabalho docente, visto serem eles que 

carregam a possibilidade de reconhecer e validar a profissão docente diante dos saberes. 

Assim, parece que os professores em formação iniciam o processo de construção 

dos seus saberes nesses espaços, nessas relações, nesse processo, nesse conjunto de 

atividades, proposições e desafios que lhes são ofertados durante a formação inicial, tanto no 

espaço acadêmico quanto no espaço profissional. 

A docência é um trabalho cujo objeto não é construído de matérias inertes ou 

símbolos, mas de relações, reações e interações humanas com pessoas capazes de iniciativas e 

dotadas de certa capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores (TARDIF e 

LESSARD, 2005). 

Tardif (2002), ao estudar os saberes docentes, o fez diferentemente dos seus 

precedentes, que propuseram tipologias diversificadas e baseadas em elementos 

incomparáveis entre si. Procurou associar a questão da natureza e da diversidade dos saberes 

dos professores às suas fontes.  

Propõe, então, um modelo tipológico para identificar e classificar os saberes, 

relacionando-os com os lugares nos quais os professores atuam, com as organizações que 

formam e/ou nas quais trabalham, com seus instrumentos de trabalho e, enfim, com sua 

experiência de trabalho, colocando em evidência as fontes de aquisição desse saber e seus 

modos de integração no trabalho docente. Esta é a razão pela qual o escolhemos como 

referência teórica, uma vez que nosso objeto de pesquisa dialoga e interage com os lugares 

nos quais os professores atuam. 

Tardif, em seu livro Saberes docentes e formação profissional, publicado em 

2002, situa os saberes docentes a partir de seis eixos: a) discute saber e trabalho, 

compreendidos em íntima relação com o trabalho na escola e na sala de aula, pois são nas 

relações mediadas pelo trabalho que se estruturam em princípios e subsídios para enfrentar as 

situações do cotidiano; assim, o saber está a serviço do trabalho; b) trata da diversidade do 

saber, definindo o saber dos professores como plural, compósito e heterogêneo, por abrigar no 

próprio exercício da ação docente conhecimento e um saber-fazer diversificado e de natureza 

diferente; c) versa sobre a temporalidade do saber, na qual o saber dos professores é plural e 

também temporal, já que é adquirido no contexto da sua história de vida e de uma carreira 

profissional; d)  experiência do trabalho enquanto fundamento do saber, situando os saberes 

advindos da experiência de trabalho cotidiana como o alicerce da prática e da competência 

profissional (é no espaço em que se realiza o ensino que se adquire a condição para a 

produção de seus próprios saberes); e) saberes humanos a respeito de seres humanos, em que 
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apresenta a idéia de trabalho interativo, no qual o professor se relaciona com o seu objeto de 

trabalho através da interação humana; f) saberes e formação de professores, em que expressa 

a necessidade de repensar agora a formação para o magistério, considerando os saberes dos 

professores e as realidades específicas do seu trabalho cotidiano. 

A partir desses eixos condutores, apresenta a definição de saber docente “como 

um saber plural formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p.36). 

Portanto, o saber docente é aqui entendido como dinâmico, dialético, originado na 

formação inicial, mas que perpassa a formação continuada e profissional. Ele vem da teoria, 

passa pela ação, e se teoriza novamente. Isto é, a construção dos saberes é um contínuo que 

tem começo na formação inicial e são produzidos tanto no espaço de formação profissional 

quanto no espaço de exercício profissional, numa relação dialética entre a docência e a 

discência. Mais que isso, os saberes profissionais dos professores são plurais, temporais, 

essencialmente heterogêneos, personalizados e situados e por sua vez carregam a marca do ser 

humano. 

Na mesma obra, Tardif (2002) classificou os saberes docentes em: a) saberes da 

formação profissional (das ciências da educação e da ideologia pedagógica), transmitidos 

pelas instituições de formação de professores; b) saberes disciplinares, que correspondem aos 

diversos campos do conhecimento e emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes, por exemplo, matemática, história; c) saberes curriculares, que se 

apresentam concretamente sob a forma de programas escolares (discursos objetivos, 

conteúdos e métodos), a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados; d) saberes experienciais são aqueles que brotam da 

experiência e são por ela validados, incorporado a experiência individual e coletiva sob forma 

de habitus. 

Em seus estudos, Maurice Tardif evidencia a pluralidade e heterogeneidade dos 

saberes docentes, pondo em destaque o saber da experiência como núcleo vital do saber 

docente, uma vez que este é formado de todos os demais saberes, sendo aqui entendidos como 

saber-síntese, pois é polido re-traduzido e submetido às certezas construídas na prática e na 

experiência. Assim, é no espaço em que se realiza o ensino que ele ganha relevância e 

concretude. 

Apresentamos até então as concepções de teóricos que discutem os saberes da 

docência e suas concepções, que ora se complementam, ora se diferenciam. Entretanto, tais 

concepções apontam alguns pressupostos de caráter teórico-prático, que parecem ter 
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influenciado o pensar e o fazer na formação inicial dos(as) professores(as), tais como: a) 

conceber o ensino como uma atividade profissional que se apóia num sólido repertório de 

conhecimentos; b) considerar os professores como práticos reflexivos; c) ver a prática 

profissional como um lugar de formação e de produção de saberes; d) instaurar normas de 

acesso à profissão e estabelecer ligação entre as instituições universitárias de formação e as 

escolas de educação básica. 

Nesse sentido, entende-se como necessária a articulação entre: a formação teórica 

e a prática profissional; as experiências concretas nas salas de aula e a pesquisa; os 

professores formadores do espaço de exercício profissional e os professores formadores do 

espaço acadêmico, para a construção dos saberes docentes necessários à formação do 

educador.  

 

3.2 O docente diante dos seus saberes 

 

 - Os saberes a serem ensinados 

 

A definição do que vem a ser saber-ensinar enfrenta várias dificuldades, 

decorrentes, dentre outras, da ambigüidade do trabalho docente. As dificuldades resultam não 

apenas da presença de conceitos definidos, mas, sobretudo, da natureza do ensino enquanto 

atividade interativa (THERRIEN, 2001 p.152-153). 

Para Tardif (2002) o saber-ensinar, ou seja, o saber-fazer específico do trabalho 

docente, não pode ser definido abstratamente, mas unicamente em função da tarefa a realizar, 

articulada às suas respectivas finalidades. Acrescenta, ainda, que os saberes dos professores 

são formados por vários outros saberes, os quais se tecem ao longo da vida, estruturam-se nas 

inter e intra-relações estabelecidas entre os autores, seus pares e sua prática. 

A partir da classificação dos saberes docentes relacionados com a trajetória 

percorrida pelos professores na construção dos seus saberes, Tardif (2002) constatou que: a) o 

saber profissional está na confluência entre várias fontes de saberes que são provenientes da 

sua história de vida, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos 

lugares de formação; b) o desenvolvimento do saber profissional é associado tanto as suas 

fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de construção; c) os saberes 

adquiridos durante a trajetória pré-profissional têm um peso importante na compreensão da 

natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser, que serão utilizados quando no próprio 

exercício do magistério. 
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Grande parte dos saberes dos professores está originada na sua história de vida e 

nos hábitos praticados na ação. Do ponto de vista profissional, saber como viver numa escola 

é tão importante quanto saber ensinar e conviver na sala de aula (TARDIF, 2002). É nesse 

sentido que a inserção na profissionalização exige que o professor assimile as especificidades 

dos locais de trabalho, tais como: regras, valores, rotinas, etc. 

O saber ensinar tem como idéia principal que os saberes (esquemas, regras, 

hábitos, procedimentos, tipos, categorias etc.) não são inatos. São protegidos pela 

socialização, isto é, através dos processos de imersão dos indivíduos nos diversos mundos 

socializados (família, grupos, amigos, escola), nos quais eles constroem sua identidade 

pessoal e social na interação com os outros. Assim, os saberes experienciais, longe de serem 

baseados apenas no trabalho da sala de aula, constituem-se, em grande parte, de pré-

concepções do ensino e da aprendizagem herdadas da história escolar. 

Portanto, o saber ensinar, na medida em que exige conhecimento de vida, saberes 

profissionalizados e competências que dependem da personalidade dos atores, do seu saber-

fazer pessoal, tem suas origens na história de vida familiar e escolar dos professores do 

exercício profissional. 

Para Tardif (2002), o saber ensinar na ação supõe um conjunto de saberes e, 

portanto, um conjunto de competências diferenciadas (p.178). Nesse sentido, para ensinar, 

o(a) professor(a) necessita: a) assimilar uma tradição pedagógica que se apresenta através de 

hábitos, rotinas; b) possuir uma competência cultural originada da cultura comum e dos 

saberes partilhados com seus estudantes; c) ser capaz de argumentar e defender suas idéias; d) 

expressar-se com autenticidade; e) gerir uma sala de aula de forma que atinja os objetivos 

propostos; f) identificar comportamentos e tentar modificá-los. 

Assim, o saber ensinar contém uma pluralidade de saberes. Para agir o(a) 

professor(a) mobiliza diversos tipos de juízos para orientar e sistematizar suas atividades 

profissionais. Ele seleciona alguns critérios (valores, normas, tradições e experiências vividas) 

e, a partir deles, emite juízos profissionais. 

O saber docente está articulado ao saber ensinar na ação, a assimilar a ação 

pedagógica, a possuir uma competência, a expressar-se com autenticidade, a manter uma 

relação lado-a-lado e face-a-face com os pares, a perceber-se um ator social dotado de pensar, 

falar, agir, a associar o saber-fazer (ação) com a intencionalidade da ação pedagógica, 

ancorada numa filosofia que busque construir competências e saberes para lutar contra uma 

ética excludente, competitiva e predatória. 
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É sabido que não se pode mais educar, formar, ensinar apenas com o saber 

disciplinar ou com o saber profissional. Para fazê-lo, é preciso articular a perspectiva 

constituída pelo que se pode chamar de cultura profissional da ação. 

O saber dos professores não pode ser dissociado das outras dimensões do ensino 

nem do estudo e do trabalho realizado diariamente pelos(as) professores(as) de maneira 

específica. Não podemos falar do saber sem relacioná-lo com os condicionantes e com o 

contexto do trabalho. O saber dos professores não é algo que flutua no ar. É o saber deles que 

está relacionado com a pessoa e sua identidade, com sua experiência de vida e com sua 

história profissional. 

É nesse sentido que Charlot (2005) considera que, para alguém se apropriar do 

saber, para construir competências cognitivas, é necessário estudar e se engajar em uma 

atividade intelectual, e se mobilizar intelectualmente. Mas, para haver essa mobilização, é 

necessário que a situação de aprendizagem possa responder a um desejo, ou seja, que tenha 

significação para o educando e que essa mobilização intelectual induza uma atividade 

intelectual eficaz a esse alguém. 

Nessa compreensão, para que o futuro professor se aproprie do saber, é preciso 

que se concilie, ao mesmo tempo, o desejo de saber com o desejo de aprender. Essa é uma 

dificuldade que o(a) professor(a) aprende, a lidar no seu dia-a-dia; esse é um saber que o 

professor desenvolve, constrói na e com a prática. É um saber da experiência, e específico do 

professor, construído nas relações com os estudantes, dando-lhes condições de despertar a 

curiosidade, o desejo, e instigar a busca de um saber desconhecido. 

 

- O Saber Docente: um saber de relações 
 

O professor, enquanto ser humano, é um ser inacabado e, segundo Freire (1997), 

necessita ter consciência de que sua presença no mundo se dá histórica e socialmente, a partir 

das relações  com os outros seres inacabados que se vão formando mutuamente. 

Exatamente por sermos seres inacabados, buscamos incessantemente. Essa busca 

suscitada por esse inacabamento seria essencial dentro do processo educativo. Seria a 

consciência desse inacabamento que faria com que quiséssemos ser mais, procurar ser 

melhores a cada instante. Somos todos, para Freire (1997), dotados de uma recôndita 

curiosidade epistemológica a qual se manifesta na natureza de seres inacabados. Assim, o 

saber, que é constante e continuamente lapidado, é um saber que cresce em sua curiosidade 
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epistemológica. Estamos e estaremos sempre em busca de sermos o que ainda não somos, o 

que denota nossa condição de seres históricos transitivos em construção. A consciência do 

nosso inacabamento traria a proximidade com o outro, pois o saber se constrói na relação 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo, visto que o homem é um ser essencialmente 

social. 

Nesse sentido, Charlot (2005) afirma que toda teoria da relação com o saber tem 

por base uma condição antropológica. Ela induz princípios fundamentais, tais como: 

... nascer é, para o homem, estar na obrigação de aprender. Aprender não é 
apenas adquirir saberes... É apropriar-se de práticas e de formas relacionais e 
confrontar-se com a questão do sentido da vida, do mundo, de si mesmo... A 
relação com o aprender é mais ampla que a relação com o saber e toda a 
relação com o saber é uma relação com aprender, podem existir situações de 
concorrência (aprender na escola e aprender na vida), provocadas 
principalmente pela posição social e cultural na qual se nasce. O movimento 
para aprender é induzido pelo desejo, devido à incompletude do homem... 
Esse desejo é desejo de saber, de poder, de ser e, indissociavelmente, desejo 
de si, desejo do o mundo, com os outros e consigo mesmo... Neste campo do 
outro (que se procura em si, no outro, no mundo). Esse desejo não pode 
jamais ser completamente satisfeito porque, por sua condição, o sujeito 
humano é incompleto, insatisfeito. Ser completo seria tornar-se objeto. Não 
existe saber se não está em jogo à relação com o mundo com os outros e 
consigo mesmo (p.57). 

Portanto, os saberes dos professores são constituídos num processo contínuo de 

construção, reconstrução, reelaboração, visto serem particularmente deles, mas estão e são 

elaborados nas relações com os pares, com os estudantes, com o mundo e com a palavra, aí 

tecidos, apreendidos, e mobilizados. Portanto, são saberes de relações. 

Observamos que o bebê humano não nasce pronto, e, por conseguinte, é 

inacabado, e na sua passagem pela vida vai aprendendo que nossa presença no mundo 

acontece a partir de relações com outros seres inacabados, que vão aprendendo mutuamente, 

construindo, aprendizagens, saberes. 

A partir dessas relações que experimentam no mundo, os seres humanos vão se 

descobrindo, vão se constituindo enquanto sujeitos históricos e vão se inserindo, e não apenas 

se adaptando, pois, segundo Freire (1987), “só existe saber na invenção na reinvenção, na 

busca inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com 

os outros” (p.58). 

Podemos, assim, compreender que os professores aprendem com quem estabelece 

relações, diretamente ligados a sua ação pedagógica. É, portanto, compreensível que os 

professores na sua sala de aula necessitem atender à complexidade que o mundo hoje nos 

apresenta, e aprendam a estabelecer relações com diferentes dimensões que caracterizam a 
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realidade diária do professor, tais como a ética, a estética, a política a economia e a cultura. 

Entretanto, é indispensável ao professor perceber-se enquanto um ser inconcluso, e 

necessariamente sempre aberto a aprender. 

Assim, não se aprende se não há relação entre o mundo, os pares, o outro e 

consigo mesmo. Para Charlot (2005), o homem não se produz e não é produzido a não ser em 

uma forma singular e socializada (p. 57). 

Compartilhando dessa visão, Freire (1987) considera a palavra e o diálogo 

indispensáveis à construção dos saberes. Os saberes dos professores são saberes constituídos 

essencialmente nas relações, com o conhecimento, com seus pares, seus estudantes, com o 

mundo e com a palavra: 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tão pouco 
nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo... Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na ação reflexão... O diálogo é uma exigência 
existencial... Ele é o encontro em que se solidarizam o refletir, o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado... O 
dialogo é um ato de criação (p.78-79). 

Observamos nesses autores uma proximidade com o aspecto relacional dos 

saberes, ao afirmarem que estes se constituem a partir das relações que se estabelecem entre 

os sujeitos, entre os sujeitos com os saberes e entre os sujeitos com o mundo, atribuindo-lhes 

sentidos e ressignificando-os. 

Os espaços nos quais se constroem os saberes docentes são permeados por 

relações estabelecidas num processo de dialogicidade. Estes são também apreendidos na 

mediação entre os diálogos. O diálogo é indispensável para que os saberes se constituam e, a 

partir da palavra, que é transformada numa ação, ao se refletir sobre esta ação, pode-se 

construir uma nova prática, ou um novo saber ressignificado. O diálogo torna-se o encontro 

entre o pensar (reflexão) e o agir (ação). Assim, nessa relação dialógica entre o mundo, os 

homens e as palavras, são criados saberes, sendo o ato educativo essencialmente humano É, 

enfim, na busca de aprender a ser gente que é  também tecido o saber docente. 

 

- O Saber Docente: um saber tecido nas experiências. 

 

Chamamos saberes experienciais aqueles saberes atualizados, adquiridos e 

necessários no âmbito da prática da profissão docente. Esses saberes não se encontram 

sistematizados em doutrinas ou teorias. 
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Os professores ocupam uma posição estratégica, mas socialmente desvalorizada 

nos diferentes grupos que atuam no campo dos saberes. Eles incorporam os saberes 

disciplinares, curriculares e os saberes da formação profissional em sua prática, sem serem 

produzidos ou legitimados por ela. 

A função docente é definida em relação aos saberes. Contudo a relação que os 

professores mantêm com os saberes é de transmissão, ou de portadores, ou de objetos do 

saber (TARDIF, 2002). 

De fato, o corpo docente das escolas não é responsável pela definição nem seleção 

dos saberes que a escola e a universidade transmitem. Assim a relação que os professores 

estabelecem com os saberes é uma relação de exterioridade em relação à prática docente. É 

assim que, diante da grave crise econômica que afetou os países industrializados, os saberes 

transmitidos pela escola não eram mais úteis ao mercado de trabalho. A instituição escola 

deixou de ser um lugar de formação para ser um mercado que oferecia saberes instrumentais 

para um futuro posicionamento no mercado de trabalho e adaptação à vida social dos 

educandos. Nesse contexto, a função dos professores, então, não consistia mais em formar 

indivíduos, mas em equipá-los para o mercado de trabalho. 

Segundo Tardif (2002), os professores, diante da impossibilidade de controlar os 

saberes da formação profissional, disciplinares e curriculares, produziram saberes a partir dos 

quais compreendiam e dominavam sua prática. 

Contudo essa produção de saberes lhes permitiu distanciar-se dos saberes 

adquiridos fora do âmbito dessa prática. Esses saberes adquiridos através da experiência 

profissional, para os professores, constituem os fundamentos da sua competência. É a partir 

desses saberes adquiridos na sua vivência, na sua experiência, que os professores concebem 

modelos de excelência na sua profissão. Estes são os saberes experienciais. 

Assim os saberes da experiência é um conjunto de saberes situados, atualizados, 

ressignificados, adquiridos e indispensáveis à prática dos professores. Esses saberes foram 

considerados por Tardif (2002) como a cultura docente na ação. 

Tais saberes estão ancorados no fato de que o ensino acontece num contexto de 

múltiplas interações e relações que condicionam a atuação do professor. 

Os saberes experienciais possuem três objetos: a) as relações e interações 

estabelecidas e desenvolvidas pelos professores com os atores no campo da sua prática; b) as 

várias obrigações e normas a que se submetem; c) a instituição enquanto meio organizado e 

formado de funções diversificadas. 
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É na relação com esses objetos que parece acontecer um distanciamento entre os 

saberes experienciais e os saberes adquiridos durante a formação (momento de inserção no 

espaço profissional). A partir da inserção profissional, esses objetos vão se inserindo 

rapidamente no processo de aprendizagem. 

Sabidamente durante os cinco primeiros anos de exercício da docência, os 

professores acumulam sua experiência fundamental. Nesse sentido, Nóvoa (1992) afirma que 

não se pode dar as piores turmas aos professores recém-formados sem que estes tenham um 

acompanhamento sistematizado, sem incorrer no risco de a formação do professor ficar a 

desejar. 

Esses saberes obedecem a uma hierarquia, entretanto, seu valor depende da 

dificuldade que apresentam em relação à prática. É nas relações com os pares, com os 

colegas, na capacitação e na formação de estagiários e professores iniciantes que se permitem 

objetivar tais saberes. Os professores, então, incorporam os outros saberes à sua prática, 

ressignificando-os e submetendo-os ao processo de validação construída na prática cotidiana. 

O saber da experiência caracteriza-se por ser: a) um saber ligado às funções do 

professor; b) um saber prático; c) um saber interativo; d) um saber sincrético e plural; e) um 

saber heterogêneo; f) um saber complexo; g) um saber aberto, pois integra experiências 

novas; h) aquele que traz a marca do trabalhador, aproximando-se, assim, do conhecimento do 

artista ou artesão; i) um saber existencial; j) um saber temporal evolutivo e dinâmico; l) um 

saber social. 

O saber experiencial dos professores, para Tardif (2002), é pouco formalizado, 

inclusive pela consciência discursiva. Ele é muito mais consciência no trabalho do que 

consciência sobre o trabalho. Pode ser chamado de saber experienciado, mas não pode ser 

confundido com a idéia de experimentação, numa perspectiva positivista e cumulativa do 

conhecimento, nem com a idéia de experiencial, referente a uma visão humanista, ao foro 

interior e psicológico e aos valores pessoais. O saber é experienciado por ser experimentado 

no trabalho, ao mesmo tempo em que modela a identidade daquele que trabalha (p.110). 

Tais características desenham uma epistemologia da prática docente que pouco 

tem a ver com os modelos inspirados na ciência positivista. Corresponde a um trabalho que 

tem como objetivo o ser humano e cujo processo de realização é fundamentalmente interativo, 

que chama o trabalhador a apresentar-se pessoalmente com sua história, sua personalidade, 

seus limites e recursos, enfim, com tudo o que ele é. 

Os saberes experienciais são, por tudo isso, o núcleo vital dos saberes docentes, 

pois é a partir deles que os professores buscam transformar suas relações de exterioridade 



 73

com os saberes em relação de interioridade com sua própria prática. Entretanto, para Tardif 

(2002), tais saberes serão reconhecidos na medida em que os professores manifestarem suas 

idéias a respeito de sua própria formação profissional. Como é na sala de aula que o professor 

exercita sua ação docente fundamental, faz-se necessário, pois, analisar a sua gerência por 

parte do professor. 

 

- O saber docente: gerir a sala de aula. 
 

A docência como trabalho humano sobre seres humanos, constitui-se numa 

atividade fundamental. É um trabalho interativo, singular, no qual o trabalhador se relaciona 

com o seu objeto, interagindo face-a-face com o outro. 

Segundo Tardif e Lessard (2005), a docência se realiza numa escola, um lugar 

organizado, especial e socialmente separado dos outros espaços da vida social e cotidiana. 

Enquanto lugar de trabalho, a escola não é apenas um espaço físico, mas é também um espaço 

social. 

Dentro da escola, na célula-classe, é o elemento humano que predomina, e a 

interação com os estudantes é a modalidade concreta de realização do processo de trabalho. É 

na classe que ocorre o bem-estar ou o mal-estar do cotidiano. A classe, enquanto local de 

trabalho é materialização das práticas anteriores de trabalho. É por isso que, entrar numa sala 

e dar aula é mais que simplesmente penetrar num espaço neutro. É ser absorvido pelas 

estruturas práticas do trabalho escolar, marcando a vida, a experiência e a identidade das 

gerações de professores. É fazer e refazer pessoalmente essa experiência, apropriar-se dela, 

prová-la e suportá-la, dando-lhe sentido para si e para os estudantes. 

O trabalho em classe, de acordo com Tardif e Lessard (2005), leva as marcas da 

organização escolar. A autonomia dos professores é canalizada pela forma como a escola 

organiza o trabalho. O professor diariamente trabalha em função dos programas e das 

finalidades escolares; ora assume o papel de agente moral, ora o responsável pela instrução 

dos estudantes, sendo seu trabalho regido pelo tempo, pelo ritmo e rotinas escolares.  

A célula-classe é um dispositivo ambíguo segundo os autores, pois: 

ao garantir a autonomia dos professores ela limita sua ação profissional a um 
território organizacional sem um verdadeiro impacto simbólico sobre a 
organização escolar como um todo: a classe é o coração da escola, mas como 
esse coração bate normalmente, o resto do organismo escolar funciona sem 
preocupar-se muito com ele (p.279). 
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Para Alarcão (2003), a escola não pode estar de costas para a sociedade nem esta 

para aquela, pois os professores não podem permanecer isolados no interior da sua sala de 

aula. Em colaboração, têm de construir pensamentos sobre a escola e o que nela vive. 

É necessário ficarmos atentos para que o trabalho na célula-classe não se 

transforme num espaço de autonomia fictícia ou pelo menos limitada. A própria estrutura 

celular traz um grave problema para a colaboração entre os professores, e mais globalmente 

no campo escolar e educativo. É difícil ver como os professores poderiam, no seu dia-a-dia, 

trocar experiência, vivências, posto que o grupo docente, ao recolher-se sobre a sala de aula, o 

ensinar passa a ser sua tarefa fundamental, passando a trabalhar a maior parte do tempo nela. 

Nesse sentido, percebemos que a dimensão interativa da docência precisa 

relacionar-se com a sua dimensão instrumental finalizada. O professor não apenas interage 

com seus estudantes, mas busca com eles alcançar metas, fins, visando resultados. Por outro 

lado, os professores necessitam interagir também com seus colegas, com os diretores, 

coordenadores, com os pais. 

 

 

3.3 Os saberes docentes na formação 

 
 

Até bem pouco a formação de professores esteve dominada principalmente pelos 

conhecimentos disciplinares, conhecimentos estes produzidos sem nenhuma conexão com a 

ação profissional, devendo ser aplicados na prática posteriormente através dos estágios. Hoje 

essa visão não tem mais sentido. O fato de levar em conta os seus saberes cotidianos, o 

conhecimento sobre o seu trabalho, permite renovar nossa concepção não apenas sobre a 

formação deles, mas também suas  identidades, contribuições e papéis profissionais. 

A partir dos estudos de Tardif (2002), passamos a considerar os professores como 

sujeitos do seu próprio conhecimento e que possuem saberes específicos à sua profissão. O 

seu trabalho não é apenas um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas sim, 

um espaço de produção e transformação e mobilização dos próprios saberes. 

É de se estranhar que os professores, tendo como missão formar pessoas, que seja 

reconhecida essa competência, entretanto, não se reconheça que estes mesmos professores 

possam ter o direito de determinar, com outros atores da educação, os conteúdos e formas de 

trabalhar tais conteúdos. 
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Em relação às pesquisas universitárias, é proposto que a produção dos saberes 

sobre o ensino não seria apenas privilégio exclusivo dos pesquisadores, mas estes devem 

reconhecer que os professores no exercício profissional também possuem saberes diferentes 

do conhecimento universitário, que seguem outra lógica de ação. A pesquisa sobre o ensino 

terá um avanço considerável no momento em que for reconhecido que a universidade não 

produz uma teoria sobre a prática, mas que ela mesma é uma prática referente às atividades e 

atores que dispõem de seus próprios saberes. 

Sabidamente o trabalho do professor exige conhecimentos específicos a sua 

profissão e dela são oriundos. Entretanto, a formação dos professores ainda está planejada 

dentro da lógica disciplinar e não da lógica profissional, pois a formação dos professores 

deveria ancorar-se nos conhecimentos profissionais. Portanto, se queremos aprender como 

realizar um trabalho, procuramos apreendê-lo com alguém que efetua tal trabalho. 

Nesse sentido, Maurice Tardif afirma que o principal desafio para a formação de 

professores será abrir um espaço para os conhecimentos dos práticos dentro do próprio 

currículo. Para uma lógica de formação profissional que reconheça os estudantes como 

sujeitos do conhecimento, essa lógica profissional deve ser balizada na análise das práticas, 

das tarefas de conhecimento dos professores, através da reflexão, considerando os 

condicionantes reais do trabalho docente e as estratégias utilizadas para eliminar esses 

condicionantes na ação. 

Portanto, os saberes da docência, ao serem construídos na formação inicial, 

necessitam serem apreendidos in loco na interface dos espaços de formação acadêmica e do 

exercício profissional, em que os futuros professores possam desde cedo produzir e construir 

conhecimentos e saberes específicos, a partir da pesquisa da própria prática, percebendo que 

esses só serão validados na medida em que forem testados, aprovados, e aceitos pela 

comunidade científica, além de ser acrescida a relevância da relação docente-discente nos 

espaços formadores como referência na e da construção dos saberes. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
... Enquanto a imaginação não for proclamada um 

direito nato do homem, não será concebível 
qualquer libertação. SOUZA (1997, p.30) 
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TECENDO O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO: entre o pensado e o vivido 

 

 

A pesquisa é a atividade básica da Ciência (MINAYO, 2001). É ela que alimenta 

a atividade do ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. A pesquisa vincula 

pensamento e ação e nasce do desejo voluntário, fruto de um problema da vida prática, que 

exige dos pesquisadores tempo, cuidados, dedicação e definição de caminhos a trilhar. 

Os caminhos nessa busca direcionaram a construção do que é analisado na 

descoberta. Nessa trajetória, muitas vezes utilizamos trilhas já percorridas por outras 

descobertas, tentando encontrar o nosso próprio caminho para chegar a novas descobertas. 

Nesse caminhar as idéias emergem com mais clareza, uma vez que da 

investigação surge um novo conhecimento ou um conhecimento ressignificado, não apenas 

refletido, mas vivenciado, percebido. 

Nesta pesquisa, o percurso teórico-metodológico foi se construindo à medida que 

a curiosidade epistemológica solicitava formas de atender as inquietações que nortearam 

nosso estudo sobre o processo de construção dos saberes da docência. 

O estudo é focado numa ação humana que envolve objetividades e subjetividades, 

fruto das relações e interações socioprofissionais, e sua apreensão considera a compreensão 

das subjetividades e dos significados que o constituem enquanto objeto social. Por isso 

optamos pela abordagem qualitativa, uma vez que ela responde melhor ao nosso objeto, o 

processo de construção dos saberes da docência, no componente curricular Pesquisa e Prática 

Pedagógica, por não se limitar à quantificação da realidade. A preocupação reside na relação 

dinâmica entre a realidade e o objeto estudado, toma a realidade como um todo que, mesmo 

fazendo parte de uma totalidade, apresenta características próprias. 
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Partimos do pressuposto de que os saberes da docência na formação inicial são 

construídos na relação entre os espaços de formação acadêmica e os espaços de exercício 

profissional, e na relação docente-discente. 

Neste caso, o processo de construção dos saberes da docência vai se formando a 

partir da história de vida, da formação acadêmica e da formação profissional, das opções 

políticas e filosóficas. Esses elementos constitutivos, ao se articularem com os espaços 

formadores e profissionais, vão tomando forma, vão se estruturando nas idas e vindas, nos 

espaços em que ocorre a formação inicial. 

Privilegiamos o olhar sobre o trabalho realizado na sala de aula, uma vez que ele é 

a expressão concreta dos saberes docentes na sua dimensão de totalidade. Para isso 

mergulhamos na complexidade dos espaços de formação, aos quais denominamos de espaço 

acadêmico da instituição superior, no caso, a universidade, e de espaço de exercício 

profissional, referindo-nos à escola básica, campo de estágio. 

Adentramos na intimidade do trabalho docente como condição necessária  para 

apreendermos a natureza, a dinâmica e o processo de construção dos saberes. Evidenciamos 

nossa preocupação com o relato dos fatos, falas e situações nos processos observados, 

exigidos numa produção científica. 

 Para tanto, tivemos a preocupação de priorizar o aspecto qualitativo, pois o objeto 

em apreço necessita ser percebido no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

compreendendo, conforme Minayo (2001), que “o conjunto dos dados quantitativos e 

qualitativos se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, 

excluindo qualquer dicotomia” (p.22). 

 

 

4.1 Locus de aprendizagens - Espaços de formação acadêmica e de exercício profissional 

 

 

O Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, e neste, o Curso 

de Pedagogia e seu Componente Curricular Pesquisa e Prática Pedagógica constituem o 

campo da investigação, o qual convidava a conhecer, a descobrir, a desvelar o processo de 

construção dos saberes da docência através das ações, atitudes, gestos, falas e situações 

vivenciadas pelos colaboradores da pesquisa. 

Além do Curso de Pedagogia quatro escolas da rede municipal de ensino 

constituem o campo que possibilita acompanhar o desvelamento das PPPs. Portanto, o campo 
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de pesquisa ficou delimitado pelos espaços de formação acadêmica e o espaço de exercício 

profissional. 

 

- Espaço de formação acadêmica: Curso de Pedagogia da UFPE 

 

A escolha do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco para 

realização da pesquisa justifica-se por ser este o lugar em que se intensificaram nossas 

inquietações acadêmicas em relação ao objeto em estudo, quando das nossas atividades 

enquanto professora substituta neste Centro. Outro fator decisivo é a importância e 

participação do Centro no debate sobre a formação de professores, que vem se realizando nos 

últimos anos, em especial dos pedagogos, e o crescente movimento de pesquisa que vem se 

desenvolvendo na pós-graduação acerca da temática, enfim, por apresentar em sua Reforma 

Curricular uma proposta inovadora.  

O Curso de Pedagogia ganhou importância no processo de formação inicial dos 

professores, pelas seguintes razões: ser o lugar legítimo de produção de saberes docentes; 

desenvolver um processo de Reforma Curricular inspirado na proposta A prática de ensino 

como eixo estruturador da formação docente (SANTIAGO e BATISTA NETO, 2000); 

apresentar em sua Reforma Parcial uma nova forma de concepção da prática de ensino, 

através do Componente Curricular Pesquisa e Prática Pedagógica, e ser neste espaço 

pedagógico que vivenciamos uma experiência de prática de ensino diferente daquela na qual 

fomos formadas e estávamos também habituadas a formar outros professores. 

As razões da escolha do componente Curricular Pesquisa e Prática Pedagógica se 

deram porque este materializa a proposta da Reforma Parcial do Curso de Pedagogia através 

das disciplinas PPP I, II, III, IV e V e Trabalho de Conclusão de Curso I e II, além de centrar-

se na indissociabilidade entre teoria e prática, ensino e pesquisa, e ter como princípios: a) A 

centralidade na formação profissional e na formação profissional docente; b) A aproximação 

entre os espaços da formação e de exercício profissional; c) A prática de ensino, como 

processo de investigação pedagógica. 

Portanto, apresenta uma nova forma de concepção de prática de ensino com 

possibilidade de tornar-se eixo estruturador da formação docente e, conseqüentemente, espaço 

de produção de saberes desde os períodos iniciais da formação, rompendo com a visão 

dissociada da teoria-prática. 
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O CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

O Centro de Educação30 conta com o Colégio de Aplicação, o Programa de Pós-

Graduação em Educação e o Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e 

Tecnológica para desenvolver as atividades de formação e pesquisa dos seus estudantes. 

Tem sua história vinculada à formação dos profissionais de educação no Estado 

de Pernambuco. Originado da antiga Faculdade de Filosofia de Pernambuco (FAFIPE)31, o 

Centro de Educação foi criado em 1975, porém suas atividades foram transferidas para um 

prédio situado no campus da Cidade Universitária da UFPE, onde funciona até a presente 

data. 

O Centro de Educação foi criado com o objetivo de promover a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação para dezoito licenciaturas e de pesquisadores em 

educação para a produção e difusão de conhecimentos educacionais, além de realizar 

atividades de extensão universitária junto aos sistemas públicos de ensino. 

Nos primeiros trinta anos, a formação profissional constituiu a função 

predominante e quase única desse Centro, pois as atividades de pesquisa e de extensão não 

obtiveram grande expressão. 

O Colégio de Aplicação (CAp), criado em 1958 com o nome de Ginásio de 

Aplicação, é uma escola de Educação Básica instituída com a finalidade de ser campo de 

estágio dos estudantes dos cursos de licenciaturas diversas e de pedagogia e campo de 

experimentação pedagógica. Atende hoje a 14 turmas de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio.  

A partir do final dos anos 70, com a criação do Mestrado em Educação e o 

impulso da produção acadêmica, o Centro de Educação se revela no cenário educacional 

como uma das mais importantes instituições de pesquisa da região.  

A partir de então, devido à implantação e consolidação da pós-graduação, 

desenvolveram-se, através da área de extensão, inúmeros projetos de formação continuada 

para as redes públicas de ensino municipal e estadual e, mais recentemente, com movimentos 

sociais no campo e nas cidades. 

                                                 
30 As Informações sobre o CE foram retiradas do Programa de Trabalho Centro de Educação: Unidade de 
Formação de Profissionais da Educação, Batista Neto e Santiago (2007) (mimeo) 
31 Instituição originalmente criada pelo Governo do Estado de Pernambuco e, posteriormente, federalizada em 
1951. A federalização da Faculdade Estadual de Filosofia de Pernambuco, em 1951, transfere os cursos de 
Pedagogia, de Filosofia, Matemática, Letras Clássicas, Letras Neolatinas para o âmbito da então Universidade do 
Recife, sofrendo alterações posteriores, marcadamente com a Reforma Universitária de 1968. 
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Durante os anos 1990 e 2000, ocorreu nesse Centro um intenso investimento na 

qualificação, em alto nível, de seu pessoal docente. Tal política de formação docente resultou 

na formação de um quadro altamente titulado e qualificado, que permite situá-lo entre as IES 

no Brasil que mais têm contribuído para o desenvolvimento da área. 

O Centro é constituído por quatro departamentos (Administração Escolar e 

Planejamento Educacional, Fundamentos Sócio-Filosóficos da Educação, Métodos e Técnicas 

de Ensino e Psicologia e Orientação Educacional), seis coordenações (Colégio de Aplicação, 

Licenciaturas Diversas, Pedagogia, Programa de Pós-graduação, Setorial de Extensão e 

Biblioteca Setorial) e um colegiado de curso (Pedagogia). Outras estruturas acadêmicas 

integram o CE, como o Núcleo de Estudos e Pesquisas em História da Educação em 

Pernambuco (NEPHEPE); o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Popular (NUPEP); o Centro de Estudos em Educação e Linguagem 

(CEEL); o Centro de Educação Inclusiva; as cátedras José Marti e Paulo Freire. O CE acolhe 

ainda, em suas instalações, o Centro Paulo Freire: Estudos e Pesquisas, cujo objetivo é a 

difusão do pensamento desse eminente educador pernambucano e professor dessa Casa.  

Com o objetivo de dar suporte à formação acadêmica e apoiar os estudantes de 

graduação nas atividades de pesquisa, ensino, extensão e administrativas, este Centro está 

vinculado ao Programa Institucional de Bolsas. Destacam-se as Bolsas de Iniciação Científica, 

Monitoria, Iniciação à Docência, Apoio Acadêmico e Atividades de Extensão. 

O quadro que estrutura a vida do Centro é constituído de setenta e quatro (74) 

docentes da carreira do magistério superior, cinqüenta e dois (52) docentes do magistério da 

Educação Básica e trinta e oito (38) servidores técnico-administrativos32. É importante 

assinalar a contratação de vinte (20) professores substitutos que atuam no nível superior e 

nove (9) na Educação Básica. Recentemente, incorporou-se um professor visitante ao DMTE. 

No ensino de graduação, esse Centro atende a mais de três mil estudantes de 

dezoito cursos da UFPE, distribuídos entre o curso de Pedagogia e os cursos de Licenciaturas 

Diversas, bem como a mais de quatrocentos estudantes na Educação Básica. 

A pós-graduação, implantada desde o final dos anos 70, encontra-se em fase de 

expansão, possuindo um Programa de Pós-graduação em Educação já consolidado e um outro 

Programa em Educação Matemática e Tecnológico recém-inaugurado. 

O atual Programa de Pós-graduação em Educação compõe-se de quatro núcleos de 

pesquisa, estando a ele vinculados 50 docentes e 202 mestrandos e doutorandos. Ao longo de 

                                                 
32 Informações relativas aos docentes foram retiradas do site institucional do CE. 
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seus vinte e nove anos de existência, produziu um acervo de mais de trezentas e vinte e sete 

(327) dissertações e de quinze (15) teses defendidas. 

Esta pesquisa se integra ao núcleo de formação de professores e prática 

pedagógica, que desde o ano 2000 apresenta uma relevante produção acerca da formação, 

saberes e prática, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, através dos 

pesquisadores Barrios Luis (2000), Silva (2000), Torres (2003), Oliveira (2003), Guimarães 

(2004), Silva (2007) e Lemos (2006), dentre outras. 

 

O CURSO DE PEDAGOGIA 
 

O curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, desde meados de 

1980, tem a docência como base para a formação e a identidade profissional do pedagogo, e 

defende o princípio da indissociabilidade entre ensino/pesquisa e extensão. 

O campo de atuação docente desse profissional encontra-se nas seguintes áreas: 

educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental, educação inclusiva, educação de 

jovens e adultos, bem como em outras modalidades de ensino. Percebe-se, então, nesta 

proposta, uma opção por um perfil de Curso de Graduação Plena em Pedagogia, que busca 

resgatar a especificidade desse curso como licenciatura, sem perder de vista a pluralidade de 

seus aportes teóricos. 

A partir de 1980, o Centro de Educação, inserido no debate nacional sobre a 

Formação de Professor(a), inicia o processo da definição de uma Proposta Curricular para o 

Curso de Pedagogia. Trazia como referências indagações específicas ao curso de Pedagogia e 

à realidade do ensino de 1º grau, hoje ensino fundamental, campo de atuação dos seus 

egressos. 

A necessidade de reformular o funcionamento do ensino de graduação nas 

universidades brasileiras tornou-se um imperativo na atualidade. As instituições de ensino 

superior do país, para atenderem às diretrizes nacionais nas diversas áreas do saber, centram-

se no desenvolvimento de seus projetos acadêmicos, tendo em vista a criação de cursos de 

graduação e/ou a elaboração de novos currículos. 

Na UFPE, a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD) destaca que o 

X Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, realizado 

em 1997, indicou os princípios gerais que devem orientar a elaboração dos currículos de 

graduação: 
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Formação processual, dinâmica, que desenvolva a capacidade de 
questionamento e crítica; Predomínio da formação sobre a informação; 
Interdisciplinaridade; Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na 
dinâmica curricular; Articulação entre teoria e prática33. 

No quadro dessas influências, em 1996, foi elaborada uma proposta para o curso 

de Pedagogia do Centro de Educação (UFPE), a qual, mesmo não tendo sido reconhecida 

oficialmente, foi efetivada na prática, tendo em vista articular as figuras do especialista, do 

professor e do técnico, sem descartar a dimensão política de sua formação. 

Nesse contexto de desafios para a construção de novos perfis para os cursos de 

Graduação, a organização curricular do curso de Pedagogia passou por um processo de 

reestruturação em que se definiram perfis que identificaram diferentes modelos de formação 

de professores. Segundo Silva (2007), no perfil de nº. 1309, o estudante deveria concluir o 

curso com a habilitação Magistério, sendo as outras habilitações optativas. Caso optasse 

apenas pela habilitação Magistério, cursaria o mínimo de 235 horas em disciplinas eletivas. 

Para integralizar tal habilitação deveria cumprir 2230 horas. As habilitações constantes deste 

perfil exigiam para a integralização: Administração Escolar, 2430 horas; Supervisão Escolar, 

2355 horas; e Orientação Escolar, 2355 horas. 

Em face das exigências da Lei de Diretrizes e Bases nº.9.394/96, foi realizado um 

reajuste da carga horária do Estágio Supervisionado de Ensino, o que ocasionou a alteração do 

perfil de nº. 1309 no primeiro semestre letivo de 1997 pelo novo perfil nº. 131334, sofrendo 

apenas ajuste de carga horária. 

Nesse contexto, as discussões e debates sobre a Reforma Curricular do Curso de 

Pedagogia continuavam acontecendo no CE e apontavam para a necessidade de uma 

reordenação curricular estrutural desse curso.  

A partir do primeiro semestre de 2001, é instituída a Reforma Parcial, originando 

o perfil 1317, que distribui o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino com carga horária 

de 300 horas ao longo do curso, havendo então a implementação da proposta inspiradora “A 

prática de ensino com eixo estruturador da formação docente” (SANTIAGO e BATISTA 

NETO, 2000), materializada através da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica e Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Ressaltamos que nessa reformulação, a partir de 2001, unificaram-se os perfis 

1317, 1318, 1319 e 1320, que seriam identificados apenas pelo perfil 1321, considerando-se a 

estrutura de pré e co-requisitos. 

                                                 
33 Dados retirados do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. UFPE. 2007. 
34 Ver em anexo. 
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A Reforma Parcial foi instituída enquanto resultado das sínteses e discussões 

sobre a mesma e expressam a construção, o esforço e colaboração dos seus professores, no 

sentido de chegarem a um consenso evidenciado em três propostas sintetizadas pelo colegiado 

de Pedagogia apresentadas a seguir: (a) introdução dos ciclos de estágio processual; (b) 

seminários temáticos e (c) integração de créditos eletivos.  

“A introdução dos ciclos de estágio processual” foi pensada por Santiago e Batista 

Neto (2000) a partir da proposta “A prática de ensino como eixo estruturador da formação 

docente”, que, enquanto componente curricular, perpassa todo o curso numa perspectiva de 

articular os espaços de formação, promover a prática de ensino enquanto investigação 

pedagógica e centralizar os estudos na formação profissional e na profissionalização docente. 

Foi pensada para ser efetivada em quatro ciclos, cada um com objetivos e 

especificidades diferentes, mas que se interpenetram, partindo da visão geral do contexto 

escolar para ir particularizando para a realidade da sala de aula enquanto espaço de construção 

e produção de saberes. 

Os Seminários Temáticos surgem a partir da vivência curricular. Podem ser 

sugeridos pelos futuros professores, pelos próprios professores, por interesses despertados 

durante o processo. Tais seminários são consideradas atividades obrigatórias para os 

discentes. Têm carga horária semestral de 30 trinta horas e equivalem a dois créditos. 

A Integralização dos créditos se dá como aproveitamento de disciplinas cursadas 

pelos futuros professores em outros Centros da Universidade ou em outras Instituições de 

Ensino Superior. Tais estudos podem ser desenvolvidos como Atividades de Extensão ou 

Cursos de Extensão. 

Esse novo olhar para a Prática de Ensino articula a formação pessoal e 

profissional do pedagogo, a partir de reflexões e busca de respostas às questões surgidas do 

cotidiano educacional. Insere o futuro professor na dinâmica da profissão docente. 

Proporciona vivências, desde cedo, com os problemas da profissão e o exercício 

da docência, com a gestão e organização escolar. Rompe, de fato, com a dissociação entre 

teoria e prática, pois, ao mesmo tempo em que aproxima os espaços de formação, aproxima 

teoria-prática, ensino e pesquisa, estudante e professor. 

Permite ainda a existência do diálogo, uma vez que, nas idas e vindas entre os 

espaços de formação, os estudantes sentem a necessidade de falar, de contar suas observações, 

suas descobertas, partilhar e conhecer as outras falas e situações. 
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O COMPONENTE CURRICULAR PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

Nos estudos desenvolvidos por Santiago e Batista Neto (2000 e 2006), a Prática 

de Ensino é vista como possibilidade de tornar-se eixo estruturador da formação docente. 

Esses estudos inspiraram a criação do componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica, 

que, na proposta da Reforma do Curso de Pedagogia, desdobra-se nas disciplinas PPP I, II, 

III, IV e V e Trabalho de Conclusão de Curso I e II. O documento inspirador da Prática de 

Ensino em forma de Pesquisa e Prática Pedagógica tem como princípios, conforme citados na 

página 79 anteriormente; 

a) a centralidade na formação profissional e na formação profissional 
docente; 

b) a aproximação entre os espaços da formação e de exercício 
profissional; 

c) a prática de ensino, como processo de investigação pedagógica. 
(p.30). 

A Prática de Ensino como proposta é tomada como um componente curricular e 

uma prática formadora que perpassa o processo formativo, numa relação entre a formação 

inicial e o espaço profissional, o contexto da escola, da educação básica e da sala de aula, 

proporcionando um trabalho de investigação coletiva e interdisciplinar. 

É nesse sentido que tomamos as PPP como objeto empírico da pesquisa, a ser 

analisada através das disciplinas PPP I, PPP III, PPP IV e PPP V. 

A escolha de Pesquisa e Prática Pedagógica I, como objeto empírico se respalda 

no fato de propiciar a aproximação do professor com a escola. Este primeiro contato do 

estudante com o seu futuro campo profissional em nível da formação inicial é um momento 

significativo no processo de construção dos saberes da docência. 

A PPP III, que tem como finalidade aprofundar a reflexão do estudante sobre a 

sala de aula, estabelecendo conexões entre a dinâmica da sala de aula nas diferentes 

modalidades de ensino, amplia e ao mesmo tempo especifica o conhecimento da escola e da 

sala de aula. Nesse caso, proporcionará a coleta de informações tanto da escola na sua 

globalidade como na sala de aula. 

A PPP IV foi selecionada porque a PPP V não realizou as aulas no espaço de 

exercício profissional. Esse fato foi justificado pelas professoras devido ser a carga horária 

dessa disciplina (60 horas) distribuída para atender as necessidades de História, Geografia e 

Ciências, o que dificulta estruturar o tempo para que as práticas sejam efetivadas. Tais 

componentes ampliam e auxiliam a construção da visão do homem, de mundo, da sociedade e 
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da valorização do meio ambiente e necessitam ser trabalhados na relação teoria-prática, ou 

seja, entre a academia e a escola básica. 

A PPP V tem como objetivo refletir sobre a organização e a demanda do trabalho 

pedagógico, além do trabalho docente em sala de aula nas áreas específicas. Portanto, é uma 

disciplina síntese. Nesse caso, poderá indicar elementos definidores no desvelamento do 

objeto em questão, visto que reúne conhecimentos e saberes da escola enquanto totalidade, 

sala de aula como espaço específico de ensino e aprendizagem e dos conteúdos de ensino 

como mediadores. 

 

- Espaço de formação do exercício profissional; a Escola Básica. 

 

A seleção das escolas campo de estágio, aqui denominadas de espaços do 

exercício profissional, ocorreu depois de realizarmos um estudo exploratório, tomando por 

base a Relação das Escolas da Secretária Municipal de Educação do Recife que foram 

propostas como campo de estágio. Segundo Botler e Morais (2007), essa Relação de Escolas35 

teve como critérios básicos que as escolas em questão atendessem aos segmentos de Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, e que fossem situadas 

próximas à universidade36. 

Identificamos que existem na Relação 210 (duzentas e dez) escolas distribuídas 

em 6 (seis) RPA (Região Político-Administrativa), conforme o quadro a seguir: 

ESPAÇOS DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

RPAs Número de escolas por RPA(%) 

RPA1 17 (8%) 
RPA2 32 (15%) 
RPA3 46 (22%) 
RPA4 26 (12%) 
RPA5 29 (14%) 
RPA6 60 (29%) 

QUADRO n. 02 - Espaços do exercício profissional 

Em relação à escolha das escolas, apesar de termos realizado o estudo 

exploratório, foi necessário reestruturar os critérios pelo fato já definido de que os sujeitos 

colaboradores selecionados tinham seu percurso determinado, ou seja, teríamos que 
                                                 
35 Vale salientar que em face de várias escolas terem fechado ou reduzido algumas turmas de Educação Infantil 
e Educação de Jovens e Adultos, alguns estudantes durante essa investigação tiveram problemas para continuar 
na escola iniciada (sendo esta uma orientação na organização das PPPs), haja vista o processo de continuidade de 
conhecer aprofundando uma realidade. 
 

36 Esse critério foi revisto a partir do semestre seguinte, possibilitando aos estudantes a opção por escolas 
públicas próximas às suas casas. 
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acompanhar a dupla nas escolas já selecionadas desde a PPP I. Portanto, nosso universo que 

compunha o espaço de exercício profissional ficou estabelecido em quatro escolas, todas 

pertencentes à rede municipal de ensino, que aqui denominaremos de Escolas A, B, C, e D. 

Nossa aproximação com o campo aconteceu em diferentes momentos, pois cada 

dupla acompanhada iniciava a observação nos espaços de exercício profissional de acordo 

com o calendário organizado pelo professor de cada PPP. As aulas a serem observadas no 

espaço de exercício profissional estão inseridas no horário das aulas na Universidade, pois os 

dias são definidos em horário institucionalizado, e fazem parte da carga horária.  

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

Caracterização da Escola A 

 

A escola que nos acolheu parecia agradável à vista de quem se aproxima do seu 

interior. Sua entrada, na área que se destina às salas de aula, possui algumas plantas que 

tornam o ambiente alegre e dão a idéia de preocupação com um espaço bem cuidado. 

Os estudantes estavam fardados, os funcionários que auxiliavam a direção, 

secretaria e coordenação também estavam uniformizados, o que demonstra certa atenção da 

equipe gestora da escola na organização e apresentação dos seus estudantes, e funcionários, 

cuidados que se estendiam com a aparência e a limpeza. 

Nessa escola, no seu quadro de funcionários, constam dois portadores de 

necessidades especiais contratados mediante concurso – um é auxiliar administrativo e o outro 

é professor. Também possui uma “Sala de Apoio Pedagógico Especial,” que atende 

estudantes portadores de necessidades especiais que integram a RPA 4. Entre os estudantes 

portadores de tais necessidades que são acompanhados encontram-se portadores de autismo, 

hiperativos, síndrome de Down e DV com marcas autistas. 

Seu desenho arquitetônico apresenta uma estrutura com todas as salas no térreo, o 

que é extremamente pertinente para sua proposta inclusiva. Possui algumas plantas que 

tornam o ambiente um tanto aconchegante e uma árvore frondosa no campo de futebol. As 

salas de aulas são arejadas, claras e amplas, e os estudantes e professoras estavam ocupados 

com seus afazeres na sala, uns concentrados, outros conversando, interagindo. As paredes da 

escola e salas estavam limpas, e ao entrarmos nos deparamos com um painel que nesse dia 

apresentava fotografias de vivências na escola.  
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ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA (GESTÃO) 
 

A limpeza, a vigilância e a merenda são terceirizadas, esta última oferecida 

seqüencialmente dos menores para os maiores. Em relação à limpeza, ficou também mais fácil 

administrar, segundo o diretor, pois, caso o funcionário não esteja satisfazendo, será solicitada 

sua substituição, e havendo constância, cabe a empresa analisar o perfil do funcionário, bem 

como a responsabilidade de exigir dos seus funcionários o cumprimento dos horários e das 

suas funções na escola. 

Seu corpo técnico administrativo é formado por um diretor, um vice-diretor, vinte 

e um professores, quinze estagiários, um professor de Educação Física, seis professores 

readaptados, oito professores especiais, seis estagiários da SAPE, um estagiário do Projeto 

com Vida, seis estagiários do Projeto Mais, um Animador cultural e dois do Alfaletramento, 

quatro agentes administrativos e seis estagiários. 

A escola atende 694 (seiscentos e noventa e quatro) estudantes, distribuídos nos 

três turnos, conforme o quadro a seguir: 

 TURMAS TURMA 2007 Nº DE ESTUDANTES 

M
A

N
H

Ã
 

1º Ciclo 1ºano 
1.1 A 21 
1.1 B 15 

1º Ciclo 2ºano  
1.2 A 25 
1.2 B 22 

1º Ciclo 3ºano 
1.3 A 28 
1.3 B 29 

2º Ciclo 1º ano 
2.1 A 20 
2.1 B 20 
2.1 C 22 

2º Ciclo 2º ano 
2.2 A 26 
2.2 B 26 

TOTAL DE ESTUDANTES POR TURNO 254 

T
A

R
D

E
 

3º Ciclo 1º ano 
3.1 A 37 
3.1 B 31 
3.1 C 35 

3º Ciclo 2º ano  

3.2 A 31 
3.2 B 36 
3.2 C 31 
3.2 D 29 

4º Ciclo 1º ano 
4.1 A 37 
4.1 B 25 

4º Ciclo 2º ano 
4.2 A 26 
4.2 B 23 

TOTAL DE ESTUDANTES POR TURNO 341 

N
O

IT
E

 3º Ciclo 1º ano 3.1 D 26 

3º Ciclo 2º ano 3.2 E 25 

4º Ciclo 1º ano 4.1 C 37 

4º Ciclo 2º ano 4.1 C 21 
TOTAL DE ESTUDANTES POR TURNO 99 

QUADRO n. 03 - Distribuição dos estudantes matriculados por turno e ciclos da Escola A 
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Organização Física da Escola 

 

A escola possui doze salas de aula, oito banheiros, dos quais dois foram recém-

construídos e adaptados para estudantes portadores de necessidades especiais, e os outros 

distribuídos entre os estudantes do 1º e 2º ciclos, do 3º e 4º ciclos e entre os professores e 

funcionários; uma sala dos professores, uma biblioteca, que se destina também à sessão de 

filmes, ou sala de vídeo, uma sala de Informática com dois computadores com um estagiário; 

uma sala destinada ao Almoxarifado, uma Sala de Apóio Pedagógico Especial (SAPE), uma 

sala de Coordenação, uma sala de Direção, uma Secretaria; uma cozinha bastante espaçosa e 

equipada com todo o material em condições de uso; um campo de futebol localizado na área 

interna da escola, separado por um portão que divide a área pedagógica do pátio, onde está 

localizado o estacionamento e o hall de entrada, um pátio interno, que fica situado entre o 

espaço físico da área escolar, e, por fim, um refeitório e ao mesmo tempo salão de recepção 

dos estudantes – local de realização das suas atividades recreativas e espaço de servir a 

merenda –, bastante amplo, e acolhe os estudantes em diferentes momentos. 

Nesta escola não foram realizadas observações nas salas de aula, uma vez que a 

PPP I que orienta a mesma tem como objetivo proporcionar ao futuro professor uma visão de 

totalidade da escola e dos problemas profissionais escolares, através do contato direto com a 

dinâmica escolar. O estudo da sala de aula acontece nas PPPs subseqüentes, razão pela qual 

não caracterizamos a sala de aula. 

 

Caracterização da Escola B 

 

Essa escola foi fundada em 1994, num imóvel que serviu de espaço para a 

Associação dos Moradores. É formada por estudantes residentes nas comunidades próximas à 

escola, constituída por pessoas de baixa renda, a maioria desempregada ou vivendo de algum 

trabalho informal, e com escolarização incompleta. 

Seu corpo técnico administrativo é formado por uma diretora, uma vice-diretora, 

uma coordenadora, onze professoras, das quais duas estão como apoio na Educação Especial, 

três estagiários para a sala de informática, um bibliotecário, três secretárias (uma para cada 

turno), cinco auxiliares de cozinha e, na portaria, quatro funcionários se revezam entre os 

turnos. 

Atende aos estudantes nos níveis de Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos) e nas 

modalidades de Educação Infantil, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos 
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(Módulos II e III). Funciona nos três turnos, recebendo um quantitativo de 224 (duzentos e 

vinte e quatro) estudantes ao todo, distribuídos em 04 (quatro) turmas, nos três turnos, 

conforme o quadro a seguir: 

 

TURNOS TURMAS Nº DE ESTUDANTES 

MANHÃ 

Ed. Inf. Grupo V 22 

1º Ciclo 1º A 20 

1º Ciclo 2º A 23 
2º Ciclo 2º A 22 

N º DE ESTUDANTES POR TURNO 87 

TARDE 

1º Ciclo 1º B 20 
1º Ciclo 2º B 23 
1º Ciclo 3º A 22 

2º Ciclo 1º A 19 

N º DE ESTUDANTES POR TURNO 84 

NOITE 
EJA MOD. II 28 
EJA MOD. III 25 
N º DE ESTUDANTES POR TURNO 53 

QUADRO n. 04 - Distribuição das turmas / turnos Escola B 

 

A nossa inserção nessa Escola foi fácil devido ao fato de os estudantes que 

estávamos acompanhando já estarem atuando há dois semestres nas PPP I e PPP II. 

 

Caracterização da Turma do Ensino Fundamental em observação 

 

A turma é composta por 19 estudantes do segundo ciclo (correspondente a 3ª e 4ª 

séries), compreendendo a faixa etária entre 9-12 anos com exceção de uma aluna, que tem 18 

anos e é portadora de necessidades especiais. As aulas foram observadas sempre as terças-

feiras, dia da aula de informática. O(a) professor(a) observado(a) (PF 3C) é formado(a) em 

Pedagogia pela UPE e cursa Letras na FUNESO, ensina há dezesseis anos (nos dez últimos 

anos nessa escola: nos primeiros cinco anos na Educação Infantil, um ano na EJA e os 

seguintes no Ensino Fundamental). 

 

Caracterização da Escola C  

 

A Escola C surgiu da colaboração de várias entidades e pessoas do bairro no qual 

está situada. Foi implantada em 22 de abril de 1992, numa antiga residência. O prédio, que 
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antes fora cedido pelo proprietário, foi adquirido pela Prefeitura da Cidade do Recife, em 

1996. A Escola atende a aproximadamente 250 crianças, de faixa etária de 4 a 6 anos de 

idade, representando grande significado para a população carente do bairro na oferta exclusiva 

da Educação Infantil. 

A escola está localizada próxima a uma praça, os estudantes que a integram 

residem nas comunidades próximas à mesma, com pessoas de baixa renda, a maioria 

desempregada ou vivendo do trabalho informal, e com escolarização incompleta, da mesma 

forma que a escola anterior. 

Em relação aos aspectos físicos a referida escola é considerada de pequeno porte. 

Possui dois pátios (o da entrada e o dos fundos da Instituição), uma sala para os professores, 

um hall de entrada, cinco pequenas salas de aula, uma cozinha, uma pequena Secretaria e 

quatro banheiros (dois masculinos e dois femininos) e duas pias coletivas utilizadas para a 

higienização. 

As salas de aula são pequenas e abafadas, possuindo de três a quatro ventiladores. 

As mesas e cadeiras presentes nas salas são compatíveis com a estatura das crianças da faixa 

etária de quatro a seis anos. 

O material didático-pedagógico, em sua maioria, é disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal do Recife (livros, cadernos e lápis). Esse material não é suficiente para as 

atividades dos estudantes. Dessa maneira, são utilizados materiais doados ou emprestados 

pelas próprias docentes, os quais ficam guardados nos armários, em sala de aula (ex. jogos de 

palavras e de encaixe, letrinhas, um livrão de história). 

Todos os estudantes estavam fardados, pois, segundo escuta da própria professora, 

cada estudante recebe dois fardamentos doados pela prefeitura no início do semestre. 

O horário do intervalo é destinado à merenda e à recreação, geralmente das 

15h30min horas até às 16h20min. Nesse momento, cada docente procura formar uma fila com 

os estudantes, a fim de encaminhá-los para o asseio das mãos, em duas pias coletivas e 

adequadas as suas estaturas. 

Em seguida, recebem a merenda na porta da cozinha, e, de acordo com cada 

professora, voltam para a sala de aula ou vão para a área coberta e reservada para a merenda. 

Os estudantes procuram lanchar rápido para aproveitar o momento de recreação, 

mas antes vão para a sala de aula, quando são encaminhados pela professora para escovarem 

os dentes e, em seguida, dirigem-se ao pátio que fica localizado na entrada da Escola. Em 

seguida todas as turmas se encontram, e são as próprias crianças que improvisam as 

brincadeiras, tais como: “pega-pega”, bambolês, bolinhas de gude. 
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Há um estagiário que orienta e dirige as brincadeiras. Nesse dia foi organizada 

uma coreografia com músicas infantis, da qual todos participaram. O horário disponibilizado 

para a recreação durava cerca de meia hora. 

 

Caracterização da turma de Educação Infantil em observação 

 

A turma é formada por 22 estudantes sendo 9 meninas e 13 meninos na faixa 

etária de 4 a 5 anos, a maioria já alfabetizada, e apenas 4 dos estudantes presentes estavam 

ainda  em processo de aquisição da leitura. 

A sala de aula é pequena, ficando situada numa área atrás da escola e na frente da 

sala se localiza o refeitório. É muito quente e abafada, pois as telhas são do tipo brasilit e o 

teto é muito baixo. Nas paredes estão expostos cartazes e tarefas, feitos pelos educandos, 

como também as produções coletivas das turmas, além de “varais”, onde são expostas as suas 

tarefinhas. O diferencial encontrado foi a foto de cada criança com a letra de seu nome, que a 

professora afirma ter ajudado a cada um identificar a sua “letrinha”. A sala possui seis mesas 

com quatro cadeiras cada, todas verdes, bem limpas e novas, um quadro branco, um filtro de 

barro, dois armários pequenos, uma mesa, uma estante, três ventiladores, três armários e um 

banco com um espelho enorme, com alguns cartazes colados nele, um lixeiro e um calendário. 

Os estudantes participam das aulas. Demonstram interesse e vontade de aprender. 

Existe um relacionamento professor-estudante de respeito e carinho; eles atendem às 

solicitações da professora tanto em relação às atividades escolares ou outras relativas à 

disciplina, tanto no interior ou fora da sala de aula. Mesmo com a sala de aula sem muito 

espaço para circulação, a professora consegue reunir os estudantes junto ao quadro para 

contar história em um livro grande, ficando todos empolgados e apertados. 

 

Perfil do(a) Professor(a) PF 3D 

 

O(a) professor(a) é graduado(a) em Pedagogia pela UFPE e Pós-graduação em 

Educação Infantil pela FAFIRE. Tem experiência de dezoito anos de ensino, sendo oito anos 

nessa escola, lecionando na Educação Infantil, por opção, à tarde, e, pela manhã, trabalha na 

GRE37. Apresentou interesse em continuar seus estudos no mestrado, porém vai esperar mais 

                                                 
37 Gerência Regional de Educação 
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um pouco, e participa das capacitações da rede. Possui um bom domínio de classe e de 

conteúdo.  

Disponibilizou o seu plano de ensino, outras atividades que havia já realizado 

anteriormente, falou de alguns casos de estudantes que ainda não estavam alfabetizados, 

justificando suas carências, mostrando a realidade do dia-a-dia na sala de aula. 

 

Caracterização da Escola D 

 

A Escola D está localizada num bairro do Recife, no qual os futuros professores já 

estavam realizando o seu estágio desde a Pesquisa e Prática Pedagógica I. Portanto, já 

conheciam o pessoal administrativo, professoras e estudantes e nossa inserção aconteceu com 

a apresentação do objetivo da pesquisa e a permissão para acompanhar as aulas. 

Essa escola foi fundada em 1986, num imóvel cedido pela comunidade local, onde 

antes funcionava a Associação dos Moradores. 

Atende nos níveis de Ensino Fundamental (1º e 2º ciclos) e as modalidades de 

Educação Infantil (Grupo IV e V), Educação de Jovens e Adultos (Módulos I, II e III). 

Os estudantes que a integram residem na comunidade e nas regiões 

circunvizinhas. A comunidade escolar é caracterizada por famílias de baixa renda, a maioria 

desempregada ou vivendo de trabalho informal com escolaridade incompleta. 

Atende a quatrocentos e vinte estudantes, distribuídos em vinte e três turmas, das 

quais vinte e uma funcionam na escola-base e as outras duas nos dois anexos (Anexo 1, no 

CDM/EMLURB, e Anexo 2, na Federação das Mulheres), conforme o quadro n. 05 a seguir: 

 MANHÃ TARDE NOITE 

Escola Base 

Educação Infantil  
(Grupo IV e V) 

Educação Fundamental 
(1º e 2º ciclos) 

Educação Fundamental 
(1º e 2º ciclos) 

EJA 
(Módulos I, II e III) 

Anexo I 
(CDM/Emlurb) 

  
EJA 

(Módulos I, II e III) 
Anexo II 

(Federação das 
Mulheres) 

 
EJA p/ mulheres 

(Módulos I, II e III) 
 

QUADRO n. 05 – Distribuição das turmas por turno e anexos da escola D 

 

Sua equipe pedagógica está estruturada com os seguintes profissionais: um 

diretor, um vice-diretor, com graduação em Pedagogia e especialização em Gestão Escolar, 

um coordenador pedagógico, com graduação em Pedagogia, e um assistente de direção com o 
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Ensino médio. Os dezoito professores dessa escola têm as seguintes habilitações: quatro 

graduados em Pedagogia e cursando pós-graduação; três cursando Pedagogia, um graduado 

em Psicologia;  um com licenciatura em História; um com graduação em Serviço Social e 

cursando Pedagogia e oito com magistério, e destes uma tem o curso de Engenharia civil. 

Estão distribuídos da seguinte forma: dois na Educação Infantil, onze no ensino fundamental e 

cinco na Educação de Jovens e Adultos. 

A Avaliação é realizada no dia-a-dia da sala de aula pelo professor que 

acompanha a turma e o desempenho do estudante. Há Conselho de Classe constituído por 

direção, coordenação e professores, para acompanhar e analisar formas de aperfeiçoar a 

aprendizagem dos estudantes. 

A Prefeitura da Cidade do Recife, através do Programa Aluno nos Trinques, 

oferece a cada estudante uma mochila escolar e o fardamento completo (meias, sapatos, 

bermuda e camisa), além dos livros didáticos necessários à sua aprendizagem. 

A Escola funciona num imóvel adaptado para esta finalidade. É pequena e 

apertada, faltam espaços para trabalhos extraclasse que incentivem a leitura de histórias, 

socialização de brincadeiras, eventos, jogos e recreação, tais como quadra, pátio e biblioteca. 

Não dispõe de espaços adequados para as refeições. Entretanto, isto não impede que a 

merenda seja servida diariamente na pequena cozinha e em pequenos grupos por vez. 

As paredes da escola são revestidas até a metade com azulejos, sem lajes. Os 

banheiros necessitam de reforma, pois a iluminação é precária, não há pias, dificultando, 

assim, proporcionar aos estudantes uma vivência educativa sobre a higiene pessoal. 

A escola possui seis salas de aula pequenas, uma sala em que funciona a direção e 

secretaria, uma cozinha pequena, uma dispensa, três sanitários (dois para os estudantes e um 

para os professores), um almoxarifado, um corredor e um terraço pequeno na entrada da 

escola. 

As salas de aula são conjugadas, sem janelas, e algumas são divididas por uma 

madeira do tipo compensado. As bancas são de madeira, individuais, o quadro é branco, os 

armários são de aço, há uma mesa para o professor e alguns murais dois ventiladores.  

As salas de aula tornam-se apertadas devido ao número de cadeiras ser maior que 

o número de estudantes, o que dificulta a circulação na sala, ou o desenvolvimento de  um 

trabalho em grupo, ou, ainda,  uma dinâmica que necessite caminhar na turma. Devido à 

divisão das salas com compensado, a acústica não favorece discussões e socializações dos 

trabalhos, pois se escuta muitas vezes o que se fala na outra turma vizinha. Entretanto, esse 
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fato parece ter ensinado os estudantes e professores a trabalharem falando um pouco mais 

baixo. 

Estão disponíveis para o apoio didático de seus professores e corpo técnico TV, 

som, vídeo, DVD, globos, mapas, esqueletos desmontáveis, arcadas dentárias, geladeira, 

freezer, um fogão industrial, dois computadores, uma impressora multifuncional e dois 

mimeógrafos. 

O pessoal administrativo é formado por 5 (cinco) funcionários terceirizados, todos 

com o ensino fundamental e alguns cursando o ensino médio. 

A escola, aos sábados e domingos, disponibiliza seu espaço físico para ser 

utilizado pela comunidade com o programa “Escola Aberta”, oferecendo, nesses dias, cursos e 

oficinas de artesanato e reciclagem para aqueles interessados.  

 

Caracterização das turmas 

 

A turma C, formada com 15 estudantes matriculados, em sua maioria mulheres, 

foi o ambiente de intervenção da aluna FP 4A. Entretanto a freqüência gira em torno de 6 

(seis) a 8 (oito) estudantes, que estão numa faixa etária entre 19 (dezenove) a 55 (cinqüenta e 

cinco) anos. A ocupação da maioria é a informal (comerciante, doméstica, doceira, dona de 

casa), oriundas de família de baixa renda e de jovens e adultos que não conseguiram sua 

escolarização no curso regular.  

O(a) professor(a) PF 4C dessa turma tem o curso de Engenharia Civil e exerce 

essa função há sete anos no período da manhã, trabalhando em uma empresa privada. Tem o 

curso de Magistério, exercendo essa função há 17 (dezessete) anos, ou seja, desde a sua 

formação. A opção por esse nível de ensino deve-se ao fato de os estudantes já serem adultos, 

e, portanto, na sua concepção, vão à escola com objetivos mais concretos. 

Os estudantes dessa turma apresentam uma vontade evidente de aprender, e, 

apesar de cansados, estão motivados principalmente quando se trata de algo que gira em torno 

do seu interesse, ou seja, de aplicações práticas nas suas vidas. Essa turma apresenta uma 

facilidade em operações matemáticas e conseguem expressar bem seus pensamentos. 

A turma D foi o ambiente de intervenção do(a) futuro(a) professor(a) FP 4b e tem 

matriculados 14 estudantes, também em sua maioria mulheres. Contudo, a freqüência gira em 

torno de 8(oito) estudantes. A idade varia entre 25 (vinte e cinco) e 70 (setenta) anos. A 

ocupação principal desses estudantes é o comércio informal (comerciante, doméstica, gari, 

dona de casa, desempregados). 
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O(a) professor(a) PF 4D dessa turma tem o curso superior de Psicologia há 18 

anos, e especialização em Planejamento e Gestão Escolar. Optou por trabalhar com educação 

de jovens e adultos devido à curiosidade de conhecer um pouco sobre essa modalidade, já 

que, a seu ver, é pouco trabalhada na graduação. 

Os estudantes também apresentam motivação, mas apresentam um cansaço e 

demoram um pouco a pegar o ritmo do dia. 

 

4.2 Os sujeitos parceiros do percurso 

 

- Aqueles que ensinam e aprendem ao ensinar - os professores  

 

O critério para selecionar os professores participantes da pesquisa foi determinado 

pelas circunstâncias em que os horários das disciplinas eram oferecidos e a disponibilidade 

para colaborar com a pesquisa. No espaço de exercício profissional seriam aqueles que já 

estavam recebendo as duplas nos semestres anteriores. Assim, estabelecemos como critério 

básico no espaço de formação acadêmica ser professor responsável pela disciplina a ser 

observada e permitir observar sua sala de aula. 

Pesquisa e Prática 
Pedagógica observada Código dos professores Formação 

PPP I PF 1A  Doutor 

PPP III PF 3A e PF 3B Doutores 

PPP IV PF 4A e PF 4B Doutoras 

PPP V PF 5A e PF 5B 
Mestra  

e doutora 
QUADRO n. 06 - Professores formadores no espaço acadêmico 

 

Estabelecemos como critério básico da escolha no espaço de exercício 

profissional aqueles que já recebiam os futuros professores em suas salas e permitissem 

participar da observação em sua sala. 

Pesquisa e Prática 
Pedagógica observadas 

Código dos 
professores(as) Formação 

PPP III 
PF 3D 

Pedagogia e Pós-Graduação em educação 
Infantil 

PF 3C Pedagogia e Letras 

PPP IV 
PF 4C Magistério e Engenharia civil. 

PF 4D 
Psicologia e Pós-Graduação em 

Planejamento e gestão Educacional 
QUADRO n. 07 - Professores formadores no espaço do exercício profissional 
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Para uma melhor compreensão da participação dos colaboradores da pesquisa, 

quando da referência no texto da sua participação, resolvemos codificá-los de acordo com os 

quadros 7 e 8, obedecendo a seguinte nomenclatura: P (professor); F (formador); o número 

refere-se a PPP e as letras A e B designam o professor da academia e C e D, o professor do 

espaço de exercício profissional. 

 

 

4.3 Aqueles que aprendem e ensinam ao aprender - os futuros professores 

 

 

Procuramos junto à escolaridade identificar os futuros professores que estavam 

matriculados no Curso de Pedagogia nas disciplinas de PPPs, durante o segundo semestre 

letivo de 2007, período da realização desta investigação, antes de iniciarmos as observações 

As observações nos espaços profissionais eram realizadas em duplas ou trios. E, 

assim, diante do número de matrículas, obtivemos um total de 124 duplas distribuídas nas 

PPPs selecionadas e na PPP V, 79 estudantes na sala de aula no espaço de formação 

acadêmica. 

Devido ao horário das aulas, verificamos que só teríamos condição de 

acompanhar uma dupla de cada turma. Deixamos para refinar o último critério após 

estabelecermos os primeiros encontros, pois precisávamos amadurecer as idéias. Enfim, 

elaboramos o último critério (aceitarem ser acompanhados), por concluímos que era 

importante que eles se sentissem partícipes e colaboradores da pesquisa. Definimos então, 

como critérios para selecionar os colaboradores: a) serem estudantes matriculados 

regularmente no curso de Pedagogia; b) estarem cursando uma das quatro disciplinas 

observadas; c) aceitarem ser acompanhados.  

Para uma melhor compreensão do texto, ao nos referirmos aos sujeitos 

colaboradores, obedeceremos à codificação expressa no quadro abaixo: 

Pesquisa e Prática 
Pedagógica observada 

Código dos futuros 
professores 

Estudantes que participaram na 
sala observada 

PPP I FP 1a e FP 1b Sujeitos aprendentes SA1 

PPP III FP 3a, FP 3b e FP 3c Sujeitos aprendentes  SA3  

PPP IV FP 4a; FP 4b Sujeitos aprendentes; SA4 

PPP V  Sujeitos aprendentes SA5 

Quadro n. 08 - Sujeitos Colaboradores Futuros Professores 
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Esclarecemos que os códigos significam: FP (futuro professor); o número refere-

se à PPP e a letra diferencia os sujeitos. Entretanto, obtivemos a participação durante a 

socialização da turma, que foi codificada SA (sujeitos aprendentes), e o número corresponde à 

PPP em observação. 

Os colaboradores desta pesquisa possuem o seguinte perfil: em PPP I, 

trabalhamos com uma dupla – FP 1a, bolsista da PROACAD, que não tem experiência em 

docência, e FP 1b, funcionário(a) público(a), laboratorista da UFPE, com alguma experiência 

em docência não formal. Em PPP III, trabalhamos com um trio: FP 3a, sem experiência em 

docência, trabalha numa firma de administração da própria família e pretende trabalhar com 

recursos humanos; FP 3b, com experiência em docência; FP 3c, bolsista do Projovem, sem 

experiência de docência. Em PPP IV, trabalhamos com uma dupla: FP 4ª, bolsista do 

Programa de Formação Continuada, com experiência de docência de 3 anos (professora de 

informática do Ensino Infantil e Fundamental), cursando o 6º período regularmente; FP 4b, 

bolsista do PIBIC, não tem experiência de docência. Em PPP V, trabalhamos com toda a 

turma. 

 

 

4.4 Articulação entre o pensado e o vivido na investigação – procedimentos e 

instrumentos 

 

 

Existe uma diversidade de procedimentos e recursos teórico-metodológicos que 

orientam o pesquisador. Entretanto, em se tratando de conhecer o processo de construção de 

saberes, pareceu-nos ser mais apropriado escolhermos a observação participante, uma vez que 

esta permite o contato direto do pesquisador (face-a-face) com o fenômeno observado. 

Entretanto, sabemos que desde o momento em que o pesquisador se coloca na 

posição de observador do grupo, este grupo já não é mais o mesmo. Notamos desde o início 

certa preocupação por parte dos professores com sua prática docente, fomentando um 

processo de reflexão, que, certamente, refletiu no seu trabalho diário. Em relação aos(às) 

futuros(as) professores(as), percebemos o interesse na pesquisa, uma vez que buscaram 

contribuir de forma significativa nas discussões, e sempre que fazíamos algumas questões, 

mostravam-se interessados em respondê-las cuidadosamente. 

Nos estudos de Lícia Valladares (2007) sobre observação participante, 

referendados em Foote-Whyte (1975) apresenta 10 (dez) características depreendidas sobre a 
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observação participante, dentre as quais procuramos nos situar em 8 (oito), resguardando as 

particularidades: 

a) A observação participante implica um processo longo – nossa observação teve 
uma carga horária de 240 horas-aula, iniciando em 25/09/07 até 22/01/08, ou 
seja, durante todo o segundo semestre letivo (2007.2) da UFPE. 

b) O pesquisador não sabe de antemão onde está aterrissando – de fato, não 
conhecíamos o universo empírico a ser pesquisado e muitas vezes nos 
deparávamos com situações inesperadas, que nos exigiam novas aprendizagens. 

c) O pesquisador deve mostrar-se diferente do grupo pesquisado – apesar de não 
nos sentirmos “estranhos no ninho”, talvez porque desde o início tenha 
assumido a postura de pesquisadora-professora e não de futura professora – 
tivemos o cuidado de deixar claro o nosso papel na turma, inclusive com o 
professor. 

d) O pesquisador quase sempre desconhece sua própria imagem junto ao grupo 
pesquisado – de fato, várias vezes sentíamos que estávamos sendo observados, 
inclusive pela dupla que acompanhávamos nos espaços profissionais, 
principalmente quando estavam querendo ir embora, fazendo com que se 
sentissem um pouco vigiados, e isso nos incomodava algumas vezes. 

e) A observação participante implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso de todos 
os sentidos – durante a pesquisa fomos descobrindo muitas vezes que não 
precisávamos perguntar, pois as dúvidas eram esclarecidas durante as 
discussões e às vezes enfatizadas em outra turma observada. 

f) Desenvolver uma rotina de trabalho é fundamental – a dinâmica da pesquisa fez 
criar rotinas e imprimir qualidade ao tempo, pois às vezes observávamos turmas 
pela manhã e à tarde, registrando os pontos no diário de campo, mas adotamos 
digitar todos os registros e comentá-los por aula, e isso exigiu uma dedicação 
em tempo integral. No entanto, sentíamos que era esse o direcionamento que a 
pesquisa exigia, além de estarmos bastante curiosas com a descoberta que se 
aproximava. 

g) O pesquisador aprende com os erros que comete durante o trabalho de campo – 
durante o desenrolar da pesquisa buscamos ficar atentas às situações que se 
apresentavam em face do objeto da pesquisa e às vezes algo estava tão óbvio ao 
nosso olhar que surpreendia o fato de não serem percebidos. E então, 
aprendemos que o tempo é indispensável na aprendizagem, porque ele é 
singular  para cada pessoa. 

h) O pesquisador é, em geral, cobrado, sendo esperada uma devolução dos 
resultados do seu trabalho – este aspecto nos preocupou, pois, o fato de termos 
observado quatro turmas da graduação, assumimos um compromisso formal e 
ético de apresentarmos, a posteriori, para esses futuros professores, nossos 
colaboradores, o resultado desta pesquisa. 

Buscamos anotar a maior quantidade de informações possíveis, procurando nelas 

encontrar os aspectos mais relevantes no processo, sem nos descuidarmos dos detalhes e 

especificidades que nos proporcionassem uma melhor apreensão do todo. 
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Um outro procedimento metodológico utilizado foi a Análise Documental, pois, 

segundo Lüdke e André (1986): 

os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 
retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 
pesquisador. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas 
surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 
mesmo contexto (p.39). 

A análise documental se constituiu num primeiro contato com a realidade 

escolhida como campo de pesquisa, e, ao estudarmos as ementas das disciplinas que 

compõem o componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica (PPPs), identificamos os 

saberes anunciados nas ementas que orientam e apontam saberes a serem utilizados pelos 

docentes na estrutura e organização dos seus trabalhos e construção dos saberes dos futuros 

professores, o que nos permitiu sintetizá-los no quadro abaixo: 

Ementas das PPPs 

PPP I Estudo da Prática Educacional Escolar – Formas de Organização e Gestão 

PPP II Estudo da Prática Pedagógica na sala de aula – Formas de Organização e 
funcionamento do Ensino Fundamental I e EJA. 

PPP III 
Estudo da Prática Pedagógica na sala de aula – Formas de Organização e 
funcionamento do Ensino Fundamental I e Educação Infantil. 

PPP IV Exercício e análise da Prática Pedagógica em Linguagem e Matemática 

PPP V Exercício e análise da Prática Pedagógica em Ciências Naturais, História e Geografia. 

QUADRO n. 09 – Saberes anunciados nas ementas das PPPs 

Utilizamos também os Documentos de Reordenação do curso de Pedagogia da 

UFPE, para apreendermos o processo de estruturação da Reforma Parcial do Curso de 

Pedagogia, inspirado no documento propositivo “ A  Prática de Ensino como eixo 

estruturador da formação docente” (SANTIAGO E BATISTA NETO 2000). 

Consultamos ainda o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia para 

melhor conhecermos sua finalidade, filosofia, características, alcance sociopolitico e cultural, 

e o tipo de profissional que deseja formar, além de melhor conhecermos nosso objeto em 

estudo. 

Os Relatórios Parciais e Finais dos sujeitos colaboradores (as duplas) foram 

estudados a fim de cercarmos mais ainda o nosso objeto em apreço. Fotografamos e gravamos 

alguns momentos observados, com permissão prévia do grupo observado. 

O diário de campo, que, segundo Minayo (2001), passa a ser nosso amigo 

silencioso, que nunca foi abandonado. Nele, registramos nossas observações, percepções, 
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questionamentos e informações. Foi nosso companheiro durante todas as observações, e 

posteriormente o transformamos num diário digital. 

A observação realizou-se nos espaços de formação, aqui denominados espaço de 

formação acadêmica e espaço de exercício profissional. Na academia acompanhávamos as 

aulas nas salas das PPPs com o professor da disciplina, e nos espaços de exercício  

profissional acompanhávamos as duplas ou trio nas salas de aula, e nos demais espaços da 

Escola. Semanalmente observávamos quatro momentos. Durante as observações utilizamos o 

diário de campo como instrumento de registros de dados, buscando reunir detalhes que 

proporcionassem uma melhor apreciação das multirreferências advindas da realidade. 

Os registros foram anotados durante as observações no diário de campo e 

posteriormente digitadas separadamente as observações correspondentes a cada PPP. Criamos 

arquivos e protocolos por observação e por cada PPP observada, separando também pelos 

espaços formadores (Exemplos no anexo). 

Ao mesmo tempo, trazíamos em cada registro aspectos da teoria para referendar 

falas, exemplos, e elaborávamos uma pequena síntese no final de cada observação para 

assegurarmos aquilo que foi mais significativo nas mesmas. 

Adotamos também, para facilitar nosso tratamento dos dados, a organização nos 

protocolos de uma cor para cada uma das situações. Por exemplo: falas do professor, questões 

dos estudantes, orientações, exemplos dos futuros professores e nossas considerações. 

A pesquisa de campo aconteceu no segundo semestre de 2007, no período de 25 

de setembro a 22 de janeiro de 2008, perfazendo um total de 240 horas de observação 

participante. 

Para tratarmos os dados, em que buscamos mapear e categorizar as temáticas, 

ancoramo-nos na análise de conteúdo, que, segundo Bardin (1977) é: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção /recepção dessas 
mensagens (p. 42). 

Para a autora, a análise de conteúdo acontece em três etapas: a pré-análise (a 

exploração do material), o tratamento dos dados e  a interpretação. 

Ao buscarmos apreender os dados da pesquisa, passamos por um processo de 

preparação através da leitura flutuante, que teve como objetivo proporcionar um contato mais 

íntimo com o material coletado, preparando-o para a análise.  
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À medida que fazíamos a leitura flutuante, orientadas pelo aporte teórico, 

elaboramos quadros–resumos, construídos a partir dos dados que emergiram das observações 

realizadas, buscando elementos e temas para a orientação da análise. Nosso “laboratório” 

estava muito rico e necessitava de mais e mais leituras, cuidado e concentração. Quanto mais 

líamos, mais surgiam dados que queríamos considerar, o que nos fez voltar várias vezes ao 

objeto em questão para podermos ir além. 

Partimos dessa leitura flutuante, tentando organizar as observações realizadas 

através das situações criadas pelos professores que permitissem identificar a construção de 

saberes. 

Em seguida, organizamos quadros a partir da gestão da classe e gestão da matéria, 

e destes organizamos um outro, relacionando gestão da matéria e procedimentos de ensino,  

tanto dos professores quanto do futuro professor, o que nos permitiu evidenciar as 

aprendizagens realizadas no processo de construção dos saberes docentes a partir das relações. 

Tal evidência possibilitou construir a figura nº 2 – Construção dos saberes, pois as 

relações permearam o processo investigativo nos diferentes espaços e momentos, o que nos 

levou a eleger a sala de aula como momento ímpar de observação dessa construção e nos fez 

também ver as temáticas “Dar aula” e “Saber dar aula” como elo de construção de saberes 

imbricados nessas relações. Portanto, a aula é referência para a construção dos saberes 

docentes, como tentaremos demonstrar a seguir, visto que esta é o ponto de desafio para todo 

e qualquer professor. 
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CAPÍTULO V 
 

Para que o ensino seja revertido em 
aprendizagem, é necessário revolver a terra, 

penetrar nos saberes, nos talentos, nas 
motivações, nos afetos, nas dúvidas e nos 

medos daqueles que aprendem. Aquele que 
semeia sem revolver a terra consegue, no 

máximo, espalhar as sementes sobre a 
superfície sem esperança de que algum dia 
crie raízes, cresçam, e dêem frutos. Torres 

(2001, p.306) 
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS SABERES DA DOCÊNCIA 

 

 

Saber docente é um conjunto de conhecimentos, atitudes e competências 

necessários ao exercício da docência, que vão se formando com o passar do tempo e com as 

relações que são estabelecidas nas diversas situações e vivências que o próprio trabalho 

docente exige. 

Para Tardif e Lessard (2005), os saberes docentes são oriundos de várias fontes, 

são originados da formação inicial e continuada, do currículo e da socialização escolar; do 

conhecimento da disciplina a ser ensinada; da experiência da profissão; da cultura pessoal e 

profissional e das aprendizagens com os pares. Portanto, o saber docente é um saber plural, 

heterogêneo e temporal. 

O saber docente é um saber social, pois, segundo Tardif (2002), é partilhado por 

um grupo de professores(as) que possuem formação comum, trabalham numa mesma 

organização e estão sujeitos a condicionamentos e recursos compatíveis. Portanto, aprender 

exige relacionar-se, estar aberto a novas aproximações, a buscar o desconhecido. Ensinar é 

saber agir com outros seres humanos. É imperativo inscrever no próprio cerne do saber dos 

professores a relação com o outro, e principalmente com esse outro coletivo, representado 

pelo grupo-classe. 

Nesse sentido o trabalho docente é construído nas relações, pois, diferente de 

outros profissionais, os(as) professores(as) interagem com os objetos de suas ações, ou seja, 

os seres humanos, com reações e características próprias, que demandam do(a) professor(a) 

habilidade para lidar com a pluralidade e especificidade no seu espaço de trabalho diário: a 

sala de aula. 

A complexidade com que o mundo se apresenta hoje exige que o(a) professor(a) 

aprenda a estabelecer relações com a ética, a estética, a política, a economia e com a cultura, 

pois ensinar-aprender perpassa essas dimensões. 
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Na busca por compreender o processo de construção dos saberes da docência, 

partimos do pressuposto de que eles são construídos na relação docente-discente e nos 

espaços de formação, seja na escola básica, lugar do exercício profissional, seja na escola 

superior, universidade, lugar privilegiado da formação.  

O interesse em saber como se constroem os saberes docentes norteou a 

investigação de modo a desvelar como esses são tecidos, apreendidos, construídos. 

Os saberes da docência são construídos a partir da relação teoria-prática, da troca 

entre pares, através da observação, na socialização das diferentes vivências, através de 

confrontos, de exemplos, na reflexão, na sala de aula, na reflexão sobre a própria prática, nos 

espaços de formação e em outros espaços. Portanto, os saberes são construídos a partir de 

relações com diferentes situações, seguindo em paralelo ao que Tardif (2002) anuncia. A 

figura a seguir ilustra diferentes momentos na construção dos saberes, que serão tratados ao 

longo deste capítulo. 

FIGURA n. 02 – O Processo de Construção dos saberes 

Como se 
constroem 

os 
saberes? 
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5.1 O saber docente tecido nas relações 

 

A socialização é um processo de formação do homem e da mulher, que se estende 

desde o seu nascimento e continua por toda a sua história de vida, com rupturas e 

continuidades. 

Para Charlot (2005), “Educar é educar-se. Mas é impossível educar-se, se não se é 

educado por outros homens” (p.57). Para esse autor a relação que se estabelece com o mundo, 

com os outros e consigo mesmo é indispensável ao aprender. Para ele não há saber senão na 

relação com o saber. “A educação, é ao mesmo tempo, uma dinâmica interna (de um ser 

inacabado) e uma ação exercida do exterior (porque a humanidade é exterior ao homem). Essa 

relação interna-externa é o que define a educação” (p.57-58). 

Durante a trajetória de vida, a construção dos saberes vai se estruturando a partir 

da inserção dos homens nos diferentes mundos socializados (família, amigos, escola), nos 

quais eles constroem com os outros sua identidade pessoal e social. 

No caso do futuro professor, supõe-se que, ao longo de sua história de vida 

pessoal e escolar, seja interiorizado certo número de conhecimentos, de competências, de 

crenças e valores que são ressignificados na sua prática docente-discente. 

Se o trabalho modifica o trabalhador e sua identidade, modifica também, sempre 

com o passar do tempo, o seu saber trabalhar. De fato, trabalhar remete a aprender a 

trabalhar, ou seja, a dominar gradativamente os saberes necessários à realização do trabalho. 

Na formação inicial dos professores, a aprendizagem do trabalho passa por uma 

formação acadêmica em que se proporcionam conhecimentos teóricos e práticos, os quais os 

preparam para o trabalho. Torna-se imperativo que sejam desenvolvidos progressivamente 

saberes gerados e fundamentados no próprio processo de trabalho. Esses saberes exigem 

tempo, prática, experiência e hábito. 

As pesquisas que os anglo-saxões designam pela expressão de knowledge base, 

Shulman (1987), num sentido restrito, designa os saberes mobilizados pelos professores 

eficientes durante a ação na sala de aula (gestão de classe e gestão de matéria), que foram 

validados pela pesquisa e deveriam ser incorporados aos programas de formação de 

professores. Num sentido amplo, designa um conjunto de saberes que fundamentam o ato de 

ensinar no ambiente escolar. 

Nesse sentido, nos cursos de formação de professores torna-se fundamental trazer 

os estudantes o mais cedo possível para o espaço de profissionalização, para que nele os 
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futuros professores possam se relacionar e conviver com o cotidiano da escola e suas 

múltiplas especificidades, iniciando o processo de construção da docência. 

Os saberes docentes, como foram revelados nos dados analisados nesta pesquisa, 

constroem-se a partir de relações nos diferentes espaços de formação; acadêmica e de 

exercício profissional de vivências e situações de aprendizagens, pois, como afirma Tardif , 

“saber viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula”(p.70). 

Assim, ao elegermos a sala de aula como espaço das nossas observações, o 

fizemos certas de que é nesse local também onde se expressam, produzem e se aprendem os 

saberes da docência, pois é nele que podemos observar a síntese dos saberes apreendidos ao 

longo da vida e na formação inicial. 

 

 

5.2. Os saberes da docência e a Pesquisa e Prática Pedagógica 

 

 

Ao analisarmos o componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica, buscamos 

em suas ementas e princípios uma relação entre este e o processo de construção dos saberes. 

Ao articularmos os achados da pesquisa com esse processo de construção, tomamos a aula 

num conceito mais abrangente, por acreditarmos que a partir dela teremos possibilidades de 

compreender e interpretar os achados desta investigação. 

Ao consultarmos a literatura encontramos uma diversidade de conceitos sobre 

aula, porém nos apoiamos em Pimenta e Anastasiou (2002), Veiga (1991), Pimenta (1996), 

Cordeiro (2006), Ponce (1989) e Freire (1987). 

Pimenta e Anastasiou (2002) consideram a aula como sendo “um momento 

privilegiado de encontro de ações (...) construída pela ação conjunta de professores e 

estudantes” (p.207). 

Na mesma direção, Veiga (1991) afirma ser a aula “uma prática pedagógica 

orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, inserida num contexto da prática social 

global que pressupõe a relação teoria-prática” (p.16). 

Ponce (1989) indica que a aula “é um espaço/tempo de encontro entre o cotidiano 

e a história, e entre a autoridade (do saber) e a liberdade (do ser)” (p.136). 

Para Pimenta (1996), “a aula é sempre um acontecimento inédito, não uma 

verdade que pode ser apreendida em si e generalizável para outros”; há que ser considerada na 
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sua dialeticidade, como um fenômeno social que apresenta certas peculiaridades e 

regularidades, independente da diversidade de conteúdos que nela desenvolvem. 

Nesse conjunto de idéias, Cordeiro (2006) concebe a aula “como uma prática 

social ao mesmo tempo singular e plural, constituída de objetos, práticas regulares que a 

caracterizam como tal, e de elementos diversos que vão se integrando nas relações, conforme 

a situação: o lugar, o tempo, o nível de ensino, as especificidades do curso – saberes, normas e 

intenções – os estudantes e os professores, seus saberes e suas experiências” (p.70). 

Esses conceitos identificam-se com a proposta da educação problematizadora de 

Freire (1987), na qual o autor contrapõe-se à educação bancária, propondo um ensino que 

valoriza o diálogo afetivo, ético, político e cognitivo, a partir do lugar em que vive o 

estudante. A aula, portanto, na concepção freireana, privilegia a dúvida, o questionamento, a 

curiosidade, as idéias divergentes, e os estudantes aprendem perguntando e não apenas 

respondendo. 

Nessa construção, a aula é aqui concebida como o espaço nuclear da formação, na 

qual ocorre uma multiplicidade de relações, interações e influências, que extrapolam as 

paredes da sala de aula e da escola, relacionando-se com o contexto social mais amplo. Um 

espaço de organização de ensino no qual o professor cria, desenvolve e transforma situações 

para que os estudantes aprendam saberes, atitudes e competências, numa relação entre 

diálogos, espaços e respeito mútuos. 

A partir desses conceitos a aula tem seus elementos constitutivos: o conteúdo, a 

intencionalidade, os estudantes, professores e a construção dos saberes. É sistematizada a 

partir de três passos didaticamente pensados: a idealização, a organização e a efetivação. 

A idealização está entendida como o momento de pensar sobre o que fazer durante 

a aula. A organização, o tempo para dar forma ao idealizado, refletido. A efetivação, a síntese 

dos momentos anteriores, no qual se realiza a aula. 

Para compreender o processo da construção dos saberes da docência através das 

situações observadas, selecionamos a Intervenção Pedagógica, aqui compreendida e 

denominada como aula, para discutirmos a construção a seguir. 
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5.3 O processo da Construção de Dar Aula 

 

 

A Intervenção Pedagógica ocorre no sexto período do curso de Pedagogia, na 

disciplina PPP IV, o que denominaremos de aula. 

Dar aula é o que mais amedronta a maioria dos professores em formação, e 

parece ser o que mais também deles se espera: saber dar aula. Nesse processo de formação 

dar aula é o momento-síntese que amálgama os diversos saberes que foram se constituindo 

durante a vida social e escolar do futuro professor, dos saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais e experienciais, ou seja, o momento da prática docente-discente em construção. 

O Dar Aula foi se constituindo através dos seguintes momentos: 

a) O processo de idealização da aula, que corresponde ao pensado, planejado. 

b)  O processo de estruturação ou organização dos saberes a serem mobilizados na 

aula. 

c)  O processo de efetivação da aula – a vivência docente-discente. 

 

- O processo de idealização da Aula 

 

A construção da aula começa por pensar o que se pretende fazer num tempo 

determinado e intencional. Planejar a aula requer dos futuros professores em formação a 

apreensão de saberes que orientem suas ações. 

No espaço de formação acadêmica esses passos são iniciados a partir das 

seguintes orientações: 

a) A dupla realiza uma sondagem no espaço de exercício profissional. 

b) A temática a ser trabalhada é determinada pela professora formadora na UFPE. 

No caso de Matemática, Estruturas Multiplicativas, e de Língua Portuguesa, 

Leitura e Escrita (produção textual) e Análise Lingüística. 

c) Para aprofundar a temática, tomam-se como referência os conteúdos 

trabalhados na metodologia do ensino da matemática II e resgatam-se 

conhecimentos advindos das outras disciplinas e das PPPs I, II e III, anteriormente 

cursadas. 

d)  Marcam-se as sessões de aulas, obedecendo ao calendário distribuído pelo (a) 

professor(a) do espaço acadêmico. 



 110

e) Identifica-se o perfil da turma, quantidade de estudantes e seus conhecimentos 

prévios. 

f) Realizam e desenvolvem a autonomia da pesquisa diante da necessidade de 

apreender e/ou complementar os conteúdos a serem trabalhados. 

A partir dessas orientações as duplas38 de futuros(as) professores(as) iniciam o 

planejamento da aula. Elaboram o plano de aula. Para isso, pesquisam o conteúdo da mesma, 

que são referendados nos teóricos que estudaram em metodologia, ou outros indicados pelo(a) 

professor(a) formador(a) (PF 4A e PF 4B), ou, ainda, pela sua autonomia de professor(a) 

pesquisador(a) em formação. Planejam as atividades e os procedimentos, definem como será 

distribuído o tempo pedagógico e selecionam os objetivos específicos para serem 

apresentados e avaliados no próximo encontro no espaço de formação acadêmica. 

 

- O Processo de Estruturação e Organização da Aula 
 

A dinâmica da disciplina PPP IV se organiza no espaço de formação acadêmica 

através de dois professores (matemática e língua portuguesa), que supervisionam e orientam o 

planejamento, a organização e a efetivação das intervenções pedagógicas. Para tanto, a 

organização da turma no espaço acadêmico é dividida em dois subgrupos, os quais têm 

encontros alternados com cada professor(a) formador(a) semanalmente. Os(As) 

professores(as) ficam responsáveis por aproximadamente dez duplas em cada encontro, a fim 

de orientarem individualmente cada dupla, proporcionando um acompanhamento específico. 

Durante os encontros as duplas obedecem à ordem de chegada e aguardam seu 

atendimento; enquanto isso, discutem, estudam, elaboram, analisam e trocam vivências. A 

estrutura e organização da aula obedece a uma seqüência didática de três aulas, que serão 

planejadas e sistematizadas processualmente. A avaliação do planejamento das aulas está 

condicionada à adequação do texto e da metodologia às séries que serão ministradas. 

Nesse contexto as duplas apresentam o planejamento esboçado com atividades e 

procedimentos delineados para a apreciação do(a) professor(a); em seguida discutem e, a 

partir de então, definem o formato da sondagem com base no conteúdo escolhido. No caso da 

                                                 
38 Os trabalhos  realizados desde a PPP I são orientados para que sejam realizados em dupla. Nesta PPP elas 
planejam, organizam, executam e fazem a avaliação da atuação de cada uma, considerando como processo de 
aprendizagem dos seus trabalhos e ponto de partida para a próxima etapa. 
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dupla observada (FP 4a e FP 4b), foi escolhido o tema Cálculo relacional39 nas estruturas 

multiplicativas e definidos os objetivos específicos. 

A partir daí, o(a) professor(a) (no caso, PF 4A) autoriza a organização final da 

estrutura da aula e a dupla observada constrói os textos e os materiais necessários à primeira 

aula, que se apresentam no plano de aula disposto no quadro n. 10. 

Para a elaboração desse plano de aula a dupla utiliza conhecimentos prévios 

advindos das disciplinas de metodologia e didática, evidenciando o princípio articulador que a 

PPP anuncia não só entre as componentes, mas trazendo aspectos de interdisciplinaridade. 

Segundo Libâneo (1994): 

O plano de aula é a previsão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula 
ou conjunto de aulas. O planejamento não assegura, por si só, o andamento 
do processo de ensino. (...) sua elaboração está em função da direção, 
organização e coordenação do ensino. (...) para planejar o professor se serve 
dos conhecimentos do processo didático e das metodologias específicas das 
matérias e, de outro, da sua própria experiência prática. É preciso que os 
planos estejam continuamente ligados à prática, de modo que sejam sempre 
revistos e refeitos (p.225). 

Esse princípio está evidenciado no processo de orientação para a construção de 

um dos elementos constituintes da estruturação da aula: o plano de aula. 

 

PLANO DE AULA DE MATEMÁTICA 

Conteúdo: Cálculo relacional em estruturas multiplicativas. 

Objetivo: Sondar, através de uma atividade escrita, como os estudantes fazem o cálculo relacional em 
problemas envolvendo estruturas multiplicativas. 

TEMPO DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO RECURSOS 

05 min. Apresentação e orientação da atividade a ser proposta.  

20 min. 
Pedir que os estudantes respondessem, por escrito, e à caneta, a 
atividade proposta. 

Atividade 
escrita 

(xerocada) 

20 min. 
Sob observação das professoras e em grupos de 3 a 4 estudantes, os 
estudantes irão socializar as maneiras de como chegaram às suas 
respostas. 

 

20 min. 
Anotar no quadro as diferentes maneiras de resolução dos problemas de 
cada um dos grupos e apresentá-las ao grande grupo no final. 

Quadro e 
piloto 

QUADRO n. 10: Plano de aula retirado do relatório final (FP 4a e FP 4b) 

O plano de aula apresentado no quadro acima é objeto de análise e ao mesmo 

tempo de construção de saberes, pois, em síntese, foi observado que o mesmo teria alguns 

ajustes evidenciados nas considerações do(a) professor(a) PF4A no extrato abaixo: 
                                                 
39 Para os sujeitos da pesquisa FP 4a e FP 4b, o cálculo relacional é a habilidade que os estudantes possuem para 
identificar a operação correta de cada questão, além de apresentar uma lógica nas estratégias de resolução. 
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(1) Faltou mencionar a forma de avaliação da aula; (2) É preciso descrever e 
detalhar a atividade a ser vivenciada; (3) É necessário justificar o uso da 
caneta; (4) Em relação à atividade xerocada, especificar qual; substituir a 
terminologia usada no objetivo “como os alunos fazem?” para “quais 
estratégias são utilizadas pelos alunos?”. 

A orientação recebida leva a dupla a reestruturar o plano, os objetivos e a 

reconstruir textos, tarefas e materiais necessários à vivência da aula. Neste processo de 

construção, os procedimentos organizados pelo(a) professor(a) PF 4A possibilitaram à dupla 

observada aprendizagens de saberes necessários a estruturar e organizar a aula, tais como: 

articular os objetivos com os conteúdos; selecionar atividades que atendam aos objetivos 

propostos e identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. 

O processo de apreender os saberes docentes vai sendo tecido, se estruturando, se 

organizando, a partir dessas orientações, dos diálogos docente-discente, das trocas, desse 

fazer, refazer, ressignificar. 

A atividade seguinte foi tomada como exemplo do processo de elaboração de uma 

aula. Portanto, da construção do saber dar aula, pensamos exemplificar a orientação do(a) 

professor(a) PF 4A para ilustrar a introdução de uma perspectiva reflexiva no momento de 

reestruturação dessa atividade. Assim, as orientações recebidas são identificadas no quadro 

que se segue: 

 

ATIVIDADE DE SONDAGEM EM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

1) Numa sala de aula há 5 fileiras com 6 cadeiras cada. Quantas cadeiras há na sala toda? 

2) João possui 3 calças e 4 camisas. De quantas maneiras diferentes João poderá se vestir para 
ir ao trabalho? 

3) Dona Fátima possui em seu jardim 6 tipos de plantas. Sua vizinha, Dona Raquel possui o 
triplo de tipos de plantas que Dona Fátima tem. Quantos tipos de plantas Dona Raquel possui?  

FP 4A: É importante saber o que é triplo ou saber a lógica do problema? O mote dos 
problemas pode ajudar a motivação dos estudantes? Pensem nisso ao reelaborar as questões! 

4) Joaquim foi à padaria Pão Maior e comprou 36 pães para distribuir com seus amigos. 
Quantos pães cada amigo recebeu? 

FP 4A: Não é possível responder!! Veja, por quê? Tentem respondê-lo! Procurem sempre 
resolver os problemas antes dos estudantes. 

5) Marília resolveu fazer um bolo e dividir entre 2 amigas. Se Marília e suas duas amigas 
ficaram com 4 fatias do bolo cada uma, quantas fatias o bolo tinha? 

FP 4A: Para que tanta fatia para uma pessoa? Observe que também está confuso quem vai ficar 
com o bolo. Procurem usar operações mais complexas. Seria interessante envolver dinheiro nas 
situações-problema. 

QUADRO n. 11: Atividade de sondagem em construção 
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Ao compararmos a próxima atividade reestruturada a partir da orientação 

recebida, poderemos ver o resultado dessas orientações, pois, conforme Tardif (2002), os 

professores constroem seus saberes associados tanto aos lugares de formação quanto aos seus 

momentos e fases de construção. 

 

ATIVIDADE REESTRUTURADA  

 

QUADRO n. 12: Atividade de sondagem reestruturada 

Ao analisarmos as duas atividades, constatamos a importância dessa reconstrução 

no processo de saber dar aula, pois, ao aprender fazendo, a dupla observada inicia a 

construção dos saberes da docência ao procurar reestruturar a atividade e, a partir da 

orientação recebida, dirige uma nova forma de pensar sobre a atividade, relacionando teoria-

prática, uma vez que seu planejar está permeado pela reflexão sobre uma prática, saber em 

construção. 
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- O Processo de Efetivação da Aula 
 

A aula (sondagem) acontece no espaço de exercício profissional de acordo com o 

planejado no espaço de formação acadêmica, pois a dupla observada confirma o fato, 

conforme mostra o extrato do relato: 

Estavam presentes nesta aula sete alunos. Informamos que faríamos uma 
atividade de sondagem para podermos analisar o que eles sabem e o que 
ainda não sabem. Seguindo o plano de aula fizemos uma leitura coletiva de 
cada questão afirmando que eles poderiam responder da forma que achassem 
mais convenientes. 

(Relato retirado do relatório final da PPP IV da dupla FP 4a e FP 4b) 

A sondagem se constitui num elemento importante no processo de construção do 

saber dar aula. Nela os futuros professores identificam os conhecimentos prévios dos 

estudantes, a fim de prepará-los para a aprendizagem do conteúdo a ser trabalhado, além de 

identificarem o perfil dos estudantes, as condições físicas e materiais de que poderão dispor 

para a realização da mesma. Nesse contexto, inicia-se a efetivação do dar aula conforme a 

descrição em seguida. 

 

Sondagem do grupo classe. 

 

A aula foi iniciada com a apresentação do conteúdo e dos estudantes entre si e 

com o(a) professor(a) FP 4a, apesar de já ter observado essa turma nos semestres anteriores, 

quando das PPP II e PPP III. O(a) professor(a) formador(a) do espaço de exercício 

profissional, PF 4C, permaneceu na sala durante toda a aula, observando a atuação de FP 4a. 

Enquanto isso, FP 4b observa e assessora a dinâmica da sala. 

O(a) futuro(a) professor(a) FP 4a explicou a razão do seu trabalho – a aula – e 

solicitou que os estudantes participassem da atividade proposta, resolvendo os exercícios da 

forma que soubessem. A atividade constava de cinco problemas (quadro n.12), entretanto não 

foi especificado o tipo de operação (multiplicação, divisão), tendo em vista que o objetivo 

proposto era investigar as estratégias utilizadas na resolução dos problemas e de que maneira 

faziam o cálculo relacional. 

Realizou uma leitura coletiva de cada questão, solicitou que os estudantes 

registrassem na atividade como eles chegaram à resposta, mesmo que soubessem fazer de 

cabeça. Os estudantes resistiram à atividade, demonstrando certa insegurança diante da 

situação proposta. FP 4a explicou que a razão dessa atividade era identificar o que eles sabem 
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ou não sabem fazer, para, assim, planejar as próximas aulas a fim de ajudá-los a aprender 

esse conteúdo.  

Durante a atividade os estudantes solicitaram ajuda a FP 4a, pois não estavam 

conseguindo entender o enunciado e apresentavam dificuldades para resolver as questões. Por 

causa disso o tempo planejado para essa atividade não foi suficiente. Esclarecemos que a 

ajuda solicitada era atendida com o cuidado de não fornecer respostas às questões, uma vez 

que se tratava de diagnosticar os saberes prévios dos alunos. 

Diante do tempo utilizado para a atividade não foi possível socializar as diferentes 

respostas nos pequenos grupos. A socialização aconteceu no grande grupo e, à medida que 

eles iam apresentando as diferentes maneiras de resolução, estas eram anotadas no quadro, o 

que permitiu ao grupo-classe observar que não existe uma única maneira de solucionar um 

problema. 

Ao final da aula, o(a) professor(a) formador(a) PF 4C preenche a ficha de 

avaliação enviada pelos (as) professores(as) do espaço acadêmico, da qual retiramos o relato a 

seguir: 

Antes da proposta de quaisquer exercícios há a necessidade de sondagem do 
nível de aprendizagem dos estudantes com relação ao conteúdo. No entanto, 
apesar dos problemas apresentarem necessidades de realização de operações 
que ainda não fazem parte da vivência do aluno, por exemplo, a divisão, 
houve um incentivo ao raciocínio lógico que independe dessa vivência, o 
que foi muito positivo. 

(retirado da ficha de avaliação de FP4a e FP4b da PPP IV) 

Diante das considerações apresentadas, observamos que os(as) professores(as) dos 

espaços formadores concordam com a necessidade da realização de uma sondagem, como um 

princípio norteador na construção do saber dar aula. 

Após a primeira aula (sondagem) a dupla volta para a sala de aula da UFPE e 

ocorre então o momento de análise, iniciando o processo de reflexão sobre a prática em 

construção que foi realizada no espaço de exercício profissional. 

Nesse momento, o(a) professor(a) que orientou a sondagem inicia a dupla no 

processo de análise da aula realizada, com as seguintes questões norteadoras: 

(1) Quantos estudantes resolveram corretamente o 1º problema? (2) Qual o 
que foi tido como o mais difícil de ser resolvido? (3) Quantos resolveram 
cada problema? (4) Como resolveram? (5) O quanto a socialização das 
diferentes formas de resolver problemas entre os estudantes é importante?  

(Descrição da análise do(a) professor(a) PF 4A no espaço acadêmico) 

Além das questões de reflexão sobre a aula realizada, teceu algumas orientações para que 

a dupla, no processo de construção do saber dar aula, tomasse como exemplo. Orientou ainda uma 
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leitura que aborda a importância dos desenhos nas probabilidades matemáticas; direcionou o foco do 

trabalho para as diferentes possibilidades de resolver problemas; aconselhou que, ao elaborarem os 

problemas, procurassem resolvê-los antes de aplicá-los aos estudantes e também que buscassem 

adequá-los ou, seja, contextualizá-los às reais necessidades dos estudantes (Descrição da orientação 

do(a) professor(a) PF 4A no espaço de formação superior). 

Após esse encontro, a dupla analisa como os objetivos planejados previamente 

foram compreendidos e respondidos pelos estudantes, quando estes constroem gráficos e 

interpretam qualitativamente dados quantitativos. Nesse momento, a dupla compara os 

resultados obtidos pelos estudantes das duas sondagens efetivadas nas turmas C e D, 

sistematizando os dados qualitativamente no quadro n.13. 

O conteúdo da análise apresenta os critérios escolhidos para categorizar os 

resultados que os estudantes obtiveram na resolução dos problemas da atividade de sondagem. 

Inicia-se, assim, a construção dos saberes necessários à realização dessa análise, proposta 

pelo(a) professor(a) PF 4A: a) analisar dados de pesquisa, categorizando-os para melhorar sua 

prática, ressignificando os saberes a serem construídos pelos estudantes; b) refletir sobre a 

própria prática que se inicia. 

Questão 
Compreendeu 

a lógica do 
problema 

Encontrou 
a resposta 

correta 

Utilizou o 
algoritmo 

convencional 

Utilizou o 
cálculo 
mental 

Resolveu 
por meio de 
rabiscos / 
desenhos 

Não 
conseguiu 
responder 

01 
Configuração 

Retangular 
8 8 3 2 5 1 

02 
Combinatória 4 4 4 1 0 3 

03 
Quotição 6 6 6 2 0 3 

04 
Partição 3 3 0 1 1 6 

05 
Correspondência 

um-a-muitos 
5 5 0 2 3 4 

Total (%) 57.78% 57.78% 28.89% 17.78% 20% 33.34% 

QUADRO n. 13 - Relatório parcial da dupla FP 4a e FP 4b 

As considerações a seguir, tecidas a partir da análise da aula, foram consideradas 

ponto de partida para as duas próximas intervenções. Vejamos: 

O problema de configuração quadrangular foi o que os estudantes mais 
conseguiram responder buscando interpretar e atribuindo uma lógica. 
Nesse tipo de problema a utilização de desenhos para solucionar o problema 
foi mais utilizada. 
As gravuras colocadas para ilustrar cada uma das questões serviram de apoio 
na resolução dos problemas e em alguns casos foram os únicos aportes 
empregados para tal. 
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62,86% conseguiram compreender a lógica dos problemas da atividade, 
independente de encontrarem ou não a resposta correta. 
Observa-se que compreender o cálculo relacional significa dizer que o 
estudante identificou a operação correta daquela questão e apresentou uma 
lógica nas estratégias de resolução. 

(Retirado do relatório de FP 4a) 

Nas outras aulas a dupla continua estabelecendo comparações entre as duas 

turmas, podendo ser observadas na análise item por item abaixo transcrita: 

Nas situações-problema a turma “C” usou o algoritmo convencional, apesar 
de que não ter sido a realidade de todos os estudantes. 
Nas questões de partição e de correspondência um a muitos na turma “D” 
não houve uso do algoritmo convencional. 
Na turma “C” só apareceu um caso de uso do cálculo mental, que foi na 
questão de partição. 
Na turma “D” o uso deste tipo de cálculo apareceu em todas as questões, 
uma vez que dois estudantes freqüentemente usavam o cálculo mental para 
solucionar as situações-problema. 
As duas turmas evidenciaram a presença de rabiscos e desenhos nas 
resoluções, embora o índice maior tenha sido na turma “C”. 
Percebeu-se que o maior índice de questões que não foram respondidas foi 
na turma “C”. 
Nas duas turmas “C e D” se observou que as questões de dividir (quotição e 
partição) e a de correspondência um a muitos, apresentaram maiores índices 
quanto à dificuldade de resolução. 

(Retirado da análise comparativa da segunda aula FP 4a e FP 4b) 

A partir das observações constatamos que é com base na comparação das aulas 

realizadas nas turmas (C e D) que a dupla identifica as estratégias que serão utilizadas e quais 

ainda precisam trabalhar, além de refletirem sobre a forma de conduzir o conteúdo, de 

relacionarem-se com os estudantes sobre as situações mais difíceis de serem superadas. 

Enfim, procuram apreender os saberes necessários à docência, observando, partilhando, 

pesquisando, intervindo, analisando, refletindo, indagando, comparando, ousando e fazendo. 

Ao refletirmos sobre a aula, portanto, sobre a maneira de a dupla vivenciar a 

prática, constatamos que é mais importante considerar a autonomia que os estudantes utilizam 

na escolha da forma de resolver situações-problema e do processo de socialização na 

construção do conceito das estruturas multiplicativas ao invés da mera reprodução dos 

algoritmos vivenciada constantemente nas escolas, o que podemos confirmar no registro 

abaixo: 

Percebemos durante a realização dessa atividade que a utilização do 
algoritmo convencional era concebida como a forma correta pelos alunos. 
Isso pode ser confirmado quando um dos alunos nos chamou dizendo que 
havia encontrado a resposta certa e tinha convicção disto, mas que não 
estava conseguindo fazer da forma correta. Questionando-o sobre qual é a 
forma correta para você? Respondeu: É aquela continha armada, professora. 
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Explicamos, então que não existe forma certa ou errada, mas sim, formas 
diferentes de resolução.  

(Registro da FP 4b da PPP IV) 

O relato da terceira aula na Educação de Jovens e Adultos na turma C demonstra a 

necessidade de serem trazidos para os estudantes temas que despertem interesse e desafios. 

Nessa aula a turma chegou tranqüila e o tema a ser trabalhado tinha relação direta com a vida 

de cada estudante ali presente. Era relevante, desafiador. 

O problema a ser apresentado criou um clima de alegria e descontração, o que fez 

com que todos quisessem participar. Vejamos: 
 

QUADRO n. 14 – Atividade da terceira aula da dupla FP 4a e FP 4b 

A turma foi dividida em dupla, procurando de imediato encontrar as soluções dos 

problemas apresentados e começaram a participar: 

Achei! Eita professora é assim, né? Tô acertando, hoje tô gostando! 
Professora é muito mais fácil quando a conta já vem armada pra gente 
responder. 
Ao que prontamente FP 4a responde: É verdade, mas, será que na vida lá 
fora, as pessoas vão dar as contas já prontas pra gente resolver?  
- É verdade professora. 

(Diálogo extraído do protocolo da PPP IV) 

CARDÁPIO 
• Feijão 
• Arroz 
• Saladas: 1. Alface 

   2. Tomate 

   3. Pepino 

   4. Vinagrete 
• Carnes: 1. Frango Assado 
     2. Bife acebolado 

   3. Picadinho 

  ..4. Fígado 

   5. Galinha de Cabidela 

Promoção do Dia 
 
Arroz 
Feijão 
1 tipo de Salada 
1 tipo de Carne 

 

1) De quantas maneiras diferentes um cliente pode se servir nesse restaurante 

se optar pela promoção do dia? 
 

2) Um prato da promoção do dia custa R$ 4,00. Quanto será necessário para 

que 13 pessoas possam almoçar desse prato? 

 

ATIVIDADE 
 

Observe o cardápio abaixo e responda as questões 1 e 2; 
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Percebemos que FP 4a  reconheceu ter acertado no tipo de atividade proposta para uma 

turma de EJA, pois essa atividade despertou nos estudantes a vontade de aprender. A atividade não 

estava infantilizada, mas adequada para a turma planejada, e foi gratificante ver os estudantes 

participando e apreender que nessa turma a auto-estima necessitava ser bastante estimulada. 

O plano abaixo refere-se à segunda aula realizada na turma D por FP 4b. Nessa turma 

(o)a professor(a) formador(a) PF 4D raramente acompanhava o(a) professor(a) em formação durante a 

aula. FP 4a permanece na sala, pois tem como tarefa avaliar o desempenho da atuação de FP 4b. 

QUADRO n. 15: Plano de aula retirado do relatório final (FP 4a e FP 4b) 

O(A) professor(a) FP 4b iniciou uma conversa descontraída com a turma, 

solicitando que falassem do interesse em escrever cartas. E começou interrogando-os:  

FP 4b: Se já haviam escrito? Para quem escreveram? Sobre o que 
escreveram? 
Estudantes: Já escrevi para minha filha em São Paulo; Pra minha mãe; Pra 
minha namorada. 
FP 4b: Quais são elementos necessários para se escrever uma carta e que não 
poderiam faltar de forma alguma sem prejuízo para a carta? 
Estudantes: caneta, papel, cola, lápis, envelope, CEP, endereço, remetente, 
destinatário, telefone, saudação, começo, fim, etc. 

PLANO DE AULA DE PORTUGUËS 
Conteúdo: Características, expressão oral e leitura do gênero Carta. 
Objetivo Geral:  Introduzir o conceito do gênero Carta com suas funções sociais e características.  
Objetivos Específicos: Resgatar e desenvolver com os alunos as concepções a respeito do gênero 
carta; discutir a função social e as características dos diversos tipos de cartas; analisar variados tipos 
de cartas. 
TEMPO DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO RECURSOS 
10 min. Conversa com os alunos na qual eles comentem seus 

interesses e suas opiniões a respeito do gênero Carta. (Se 
eles têm interesse em escrever cartas, se já escreveram, 
pra quem escreveram). 

 

15 min. Trazer à tona os conhecimentos prévios dos alunos a 
respeito das características, dos elementos (cabeçalho, 
introdução, desenvolvimento, conclusão/ despedida) e das 
estratégias de elaboração de uma carta. (ir anotando no 
quadro). 

Quadro e piloto 

15 min. Apresentar diversos tipos de carta (formal, informal, 
reclamação, solicitação, etc.). 

Diversos tipos de cartas em 
transparências; 
Retroprojetor. 

5 min. Após a apresentação dos tipos de cartas, indagar aos 
alunos: Por que escrevo? Pra quem escrevo? Fazendo com 
que os alunos percebam que a escrita de uma carta tem 
relação direta com o destinatário. (ir anotando no quadro). 

Quadro e piloto 

20 min. Pedir que se reúnam em grupos de 2 a 4 e identifiquem 
numa carta os seguintes elementos: pra quem foi escrito, 
como se começa, o queria saber, o que queria contar, 
como terminava, que tipo de carta se classifica. 

- Cartas informais, formais, 
reclamação, solicitação. 
- Roteiro para análises das 
cartas. 

10 min. Apresentação dos alunos sobre as características 
analisadas nas cartas. 
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FP 4b anotava no quadro os elementos citados pelos estudantes e explicava a 
relevância na carta. 
Estudantes: Como sei a diferença entre a função do destinatário e do 
remetente em uma carta? 
FP 4b: A palavra destinatário lembra o quê? 
Estudantes: Destino! 
FP 4b: Destinatário era justamente para quem estamos enviando a carta, ou 
seja, é o destino de nossa carta. 

Em seguida apresentou variados tipos de cartas (de solicitação, de recomendação, 

de reclamação, de amor, de felicitação, de convite, etc.), através de transparências em um 

retroprojetor. Essa forma de apresentação proporcionou uma leitura coletiva que conseguiu a 

atenção dos alunos, possibilitando a interação através de perguntas como: 

FP 4b: Fortaleza, 18/10/2007... Em que cidade essa carta foi escrita? 
FP 4b: Muito obrigado... Essa carta foi escrita por um homem ou por uma 
mulher? 
FP 4b: Venho por meio desta solicitar... O que será que esta carta está 
querendo saber? É uma carta de quê? 

A cada apresentação FP 4b, através da interação, resgatava os conhecimentos 

prévios dos alunos de modo que eles os associassem ao que estava sendo trabalhado ali. 

Ressalto que o comprometimento que FP4b demonstrou com o ato de aprender a 

ensinar parece-nos anunciar que estamos no caminho certo do processo de aprender a ser 

professor. O fato de simplesmente não só apresentar as cartas, mas, ao contrário, ter a 

preocupação de explicar cada tipo, associando a função, a razão de ser: que aquela carta era 

de amor, porque foi escrita assim, e a outra era de reclamação, por isso ou aquilo. 

O momento seguinte foi de trabalho em grupo formado por 3 ou 4 (três ou quatro) 

alunos. Após a organização dos grupos, passou à orientação da atividade que consistia em ler 

e analisar uma carta, identificando: o destinatário; a saudação; o objetivo; a conclusão; o tipo 

de carta. Em seguida, foi distribuído um roteiro de análise para cada grupo (com um tipo de 

carta diferente por grupo) 

Durante toda a atividade, a dupla circulou entre os grupos, tirando dúvidas, 

observando as dificuldades, como, por exemplo, a maneira de escrever determinada palavra 

por eles solicitada. 

A aula foi encerrada com a socialização, em que cada grupo apresentava o que 

havia encontrado em sua carta. Foi orientado ainda que cada grupo falasse apenas para quem 

foi escrito o que queria saber ou contar, e como terminava, como estratégia de fazer com que 

os outros grupos pudessem descobrir a classificação da carta, como forma de avaliar a 

compreensão do conteúdo trabalhado, de forma qualitativa e interativa. 
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Buscamos detectar a razão da escolha de tal tema e fomos surpreendidas quando 

nos responderam que, em experiências passadas nas outras PPPs, procuraram saber dos 

estudantes qual a razão que os fizeram voltar a estudar, e duas foram mencionadas: ler a 

Bíblia e escrever cartas. Eis a razão da escolha do tema da aula. 

A partir dessa observação, identificamos a importância de os futuros professores 

permanecerem numa mesma escola durante todo o curso. Mesmo que queiram observar outros 

espaços, uma escola deverá ser a referência básica para a formação inicial a partir das PPPs, 

pois a vivência nessa escola possibilitou que a dupla identificasse um objetivo dos estudantes, 

que ainda não tinha sido atendido até então. Mais ainda, fez com que a dupla desenvolvesse 

um olhar além dos conteúdos propostos pela escola e buscasse um conteúdo de inserção social 

e interesse para os estudantes.  

Ao analisarem essa aula, FP 4a e FP 4b compararam o próprio desempenho, cada 

uma comentando a atuação da outra (construindo a aprendizagem entre pares), a gestão da 

matéria e da classe, a aprendizagem dos alunos, a coerência entre os objetivos propostos e a 

atividade realizada. Em relação à aprendizagem, diagnosticaram que: 

Nesta segunda aula pudemos perceber que nesta turma existe uma grande 
dificuldade em produção de textos, pois alguns sabem escrever apenas o 
próprio nome. Acreditamos que se faz necessário um maior trabalho com 
esses estudantes a partir da produção de textos.  

(Extraído da análise da segunda aula de FP 4b) 

Esta análise nos permite inferir que a dupla desenvolve no seu saber dar aula uma 

preocupação com o compromisso com o ato de aprender, evidenciado na pedagogia Freireana. 

Corroborando a análise, numa perspectiva de saber dar aula, objetivando a construção da 

aprendizagem, a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes, e da descoberta de que se 

pode trazer prazer e alegria ao ato de aprender,  anexamos a seguir um texto produzido por 

um estudante do espaço de exercício profissional (Escola D) que valida esse depoimento: 

 

FIGURA n. 03 – Retirado de relatório da análise da segunda aula de FP 4b 
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Enquanto processo de construção de saberes, a dupla continua a análise da sua 

prática docente-discente, comparando resultados, participação, interesses, para identificar 

quais os pontos que precisarão ser investidos na próxima aula, como podemos observar no 

trecho seguinte: 

Como podemos perceber na turma C, há um melhor domínio da leitura e 
escrita se comparada com a turma D. 
Tanto na turma C quanto na D o momento planejado para a socialização não 
aconteceu devido ao tempo limitado. Optamos por assim fazer para dar um 
maior tempo para os estudantes concluírem a atividade. 

(Retirado da análise comparativa da segunda aula da PPP IV FP 4b) 

Perseguindo nossa compreensão de que a aula excede as paredes da sala de aula, 

pareceu-nos importante destacar a primeira aproximação com o espaço de exercício 

profissional do futuro professor (escola básica) quando da Pesquisa e Prática Pedagógica I. 

Desde a primeira aproximação com o espaço de exercício profissional o futuro 

professor é iniciado no processo de ensino-pesquisa. A aula acontece tanto na universidade 

como se estende até o espaço de exercício profissional. É nela que se orienta o olhar do 

professor-pesquisador em formação para o Espaço Escolar, ao mesmo tempo em que o insere 

no espaço de exercício profissional, promovendo o conhecimento da realidade escolar na 

iniciação de tornar-se professor. Seu olhar agora será direcionado para o Eu professor , e não 

Eu estudante. 

Enquanto responsabilidade de direcionar o conhecimento da Escola no seu sentido 

macro, o professor formador PF 1A toma como responsabilidade iniciar o processo de 

reflexão sobre o que é a escola. Em seguida, descrevemos uma situação em que ocorre esse 

procedimento. 

 

O Professor PF 1A instiga através de questionamentos a reflexão sobre 
a Escola: 
De onde vêm essas crianças? Como entram e saem da Escola? Como se 
aprende? Quando se aprende? Qual é a lógica que se processa o 
conhecimento? O que acontece na Escola? Como a Escola deveria ser? 
Como os autores vêem a Escola? Ela é regida por Leis? Para quem é a 
Escola? Para que a Escola? Como é a Escola? Ela tem autores com seus 
próprios papéis e identidades? O que é a Escola? 
(Discussão transcrita do protocolo da observação 1 da PPP I ) 

 

 

A partir dessas provocações surgem várias questões, dentre elas: 

LEIS 

Escola 
Pedagogia 
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SA 140 - Posso observar a dimensão didática? 
FP 1a41 - A Escola quer que aprendamos tudo de uma mesma forma. Mas, se 
somos diferentes, por que não aprendemos também de formas, tempo, e 
maneiras diferentes? 
SA 1- Se o estudante se coloca na posição de observador, para ver de forma 
mais ampla, vamos ter que construir uma opinião face ao conjunto, pois 
somos bombardeados pela mídia, pelos acontecimentos sociais e mesmo 
assim precisamos ter uma visão crítica. Ora, a partir do meu “ver” é que eu 
vou poder construir a minha ação. Não é? 

(Retirado do protocolo de observação da PPP I) 

Existe uma preocupação do docente PF 1A desde as primeiras aproximações com 

o espaço de exercício profissional. O diálogo tinha marca registrada nessas aulas. Os 

estudantes interagiam todo o tempo, tinham dúvidas, queriam mais. E questionavam: 

Professor, o que devo fazer ao chegar à escola? O que devo observar? Como observar? Devo 

olhar a partir de quais referências? Os estudantes estavam sempre curiosos e com novidades 

para serem socializadas acerca do observado.  

A preocupação do professor ao buscar articular e resgatar os saberes apreendidos 

nas disciplinas anteriores era constante (sociologia, filosofia, psicologia, aspectos legais), por 

exemplo: a) Vocês leram Freire e podem observar se os professores estão seguindo 

minimanente o que se espera dele! b) (...) O conhecimento não se constrói a partir do nada. 

Precisamos articular o conhecimento a ser produzido com os outros conhecimentos 

produzidos estudados nas disciplinas pelas quais vocês passaram e fazem relação com o que 

se quer produzir. c) (...)O nosso Ver está interligado, é processual. Filosoficamente vamos 

construir um Ver com isenção, mas um Ver Bem. 

O professor ao mesmo tempo incentivava e desafiava o estudante a interagir e 

sentir-se sujeito da história e do seu tempo: Vejamos, a Escola tem sua história local, mas tem 

uma função. Afinal; para que serve a escola hoje?Qual a função do professor? 

A primeira visita à escola foi precedida de estudos, discussões e orientações sobre 

o que e como observar, o que satisfez a inquietação inicial da turma observada desde a 

primeira aula, que com a atividade teria que destacar o que despertasse maior interesse nesse 

primeiro olhar. 

Após a primeira observação no espaço de profissionalização, aconteceu a 

socialização. Desta, destacamos algumas falas que vêm ilustrar a importância desse momento 

na formação dos futuros professores, pois representam inquietações e impressões obtidas que 

causaram impacto e censura por parte de alguns estudantes. 
                                                 
40 SA 1 são os sujeitos aprendentes que interagiam na turma com contribuições que se tornaram relevantes à 
pesquisa. Entretanto não foram os sujeitos escolhidos para serem acompanhados. 
41 FP 1a é o sujeito colaborador da pesquisa, conforme quadro nº 8, página 97. 
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SA 1: É uma escola grande, com primeiro e segundo andar. Super agitada. 
Estudantes correndo, gritando, um desespero. Pessoas nas salas de aula sem 
poder fazer suas atividades. 
SA 1: Elas ficam assustadas, e uma pergunta à outra: Tens certeza que é isso 
que queres para a tua vida? Vimos um professor fumando, e que se dirigiu ao 
estudante: Hei, cara, que faz fora da sala. Volte imediatamente! 
SA 1: A outra falou: Meu Deus, aqui é um inferno. 
Pensaram: Será esta a dinâmica diária dessa escola, ou foi uma semana 
atípica devido ao dia das crianças? Precisamos resgatar isso na próxima 
visita. 

(Retirado do protocolo de observação PPP I ) 

SA 1: É uma escola bem pequena. Fomos atendidas pela vice-diretora. A 
escola possui apenas duas professoras efetivas. As salas de aula são 
divididas apenas por divisórias, permitindo que o barulho de uma sala 
penetre na outra. De repente um estudante grita: Tia, tia, fulano bateu em 
mim! E a professora responde:  Ah! Sei! Minha gente, vocês tem certeza que 
querem isso para vocês. 

(Retirado do protocolo de Observação PPP I ) 

A primeira aproximação com a escola é um impacto que às vezes faz com que o 

professor em formação sinta de forma súbita a realidade que se apresenta diante dele no 

espaço de atuação profissional e, diante disso, desenvolva o olhar para a instituição escola, ou 

se perceba fora do contexto exigido por essa profissão. 

Após cada ida ao espaço de exercício profissional, nas aulas de PPP, ocorre no 

espaço acadêmico a socialização das vivências com todo o grupo-classe, o que proporciona a 

construção de saberes, no caso o olhar crítico sobre a escola básica, dirigido mais 

especificamente sobre a organização, a Gestão da Escola. 

Entretanto, a realidade encontrada não aparece apenas como desestimuladora. 

Vejamos no depoimento seguinte: 

SA 1: Apesar de a escola estar necessitando de maior investimento com sua 
conservação, o prédio da escola ter sido doado por outro colégio, 
percebemos que a equipe de professores trabalha com amor. Na semana das 
crianças as professores organizaram um banho de mangueira e elas se 
revezavam segurando a mangueira para proporcionar aos estudantes um 
banho. A equipe tenta fazer o melhor possível. O relacionamento professor x 
estudantes é muito bom. Elas têm cuidados com as crianças, fato que 
evidenciamos na fala: Olha... a mãe de ... está atrasada. Mas, ela chega já. A 
Biblioteca tem uma boa estrutura e é bem organizada. 

(Relato dos sujeitos aprendentes da PPP I) 

Este relato foi motivo de grande discussão na sala de aula, pois cada espaço 

escolar observado apresentava perfil diferente, algumas coisas boas, outras não tão boas, mas 

esta foi, de fato, o diferencial e todos queriam mais informações sobre essa escola. A dupla foi 

bombardeada com questões, fato que transcrevemos a seguir: 



 125

SA 1: O que faz essa equipe de professores agirem assim? Por que eles têm 
essa preocupação e o compromisso com a educação da criançada? O que faz 
esses profissionais fazerem diferentes? Como é a gestão dessa escola? Como 
são planejadas as aulas? As atividades? Como se relacionam o gestor com os 
professores, coordenadores, estudantes e pais? O que ou quem mobiliza 
essas ações? Qual a formação desses professores? 

(Retirado do protocolo pertencente aos sujeitos aprendentes da PPP I) 

Este momento de socialização levou a turma a refletir sobre a importância de 

respeitar as diferenças, refletir sobre a prática do outro, numa perspectiva de construir a 

própria prática, numa tentativa de aproximar aquilo que é vivenciado no espaço de exercício 

profissional com o que é vivido na sala de aula do espaço acadêmico. Perceberam também 

que aprender a ser estudante é fundamental para aprender a conhecer, a fazer e a viver com os 

outros, e, em virtude de aprender a ser estudante, inicia-se o processo de apreender a ser 

professor, ao aprender a conhecer, a fazer a tarefa pedagógica e a conviver com os estudantes, 

princípio fundante numa relação em que se busca construir aprendizagens. 

A discussão pode ser sintetizada a partir do relato de FP 1a, em que se explicitou:  

FP 1a: Apesar de reconhecer as questões políticas sociais que interferem no 
fazer docente dos professores para ser um bom professor precisa antes de 
tudo querer ser, comprometer-se, e gostar do que faz? Ora, os estudantes 
querem aprender. O que falta? Nessa situação, creio que seja o professor 
descobrir como chegar até elas. 

(Relato de FP 1a da PPP I) 

Esse é o desafio a ser vencido pelo professor em formação e pelos professores 

formadores, tanto na academia quanto na escola básica.  

Nessa escola o conhecimento está lá, pois existe uma prática diferenciada, bem 

sucedida, que merece ser estudada, investigada, tornando esse espaço um lugar privilegiado 

de aprendizagens, um lugar para iniciar a sistematização, a observação da prática docente, da 

apreensão de saberes, para observar relações interpessoais, desenvolver relações afetivas, 

proporcionando espaços com possibilidades para investigar, avaliar e refletir sobre o processo 

de ensino e aprendizagem, além de estabelecer comparações entre diferentes realidades. 

Nesse primeiro olhar, a primeira aproximação com o espaço profissional, teve 

como atividade trazer para socialização, a primeira impressão, aquilo que marcou foi 

socializado nos trechos abaixo e serviram de ponto para reflexão. 

SA 1: A escola tem turma específica de estudantes especiais, porém os 
professores não sabem o tipo de especificidade, nem como trabalhar cada 
particularidade. Não existe trabalho de Inclusão! 
SA 1: A desorganização da Escola, uma superagitação, estudantes correndo, 
gritando, um desespero. Alguns estudantes em sala de aula sem poder fazer 
nada. Professor fumando. 
“Tens certeza que queres isso para tua vida?”. 
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“Fernanda, meu Deus isso é um inferno?”. 
SA 1: A falta de compromisso do professor: “Tia o colega me bateu”. Sei! 
Vira-se para a dupla e diz: “Minha gente vocês têm certeza que querem isso 
para vocês?”. 
SA 1: Bem recebidas na escola pela diretora, vice-diretora, e coordenadora 
numa mesma sala. 
SA 1: Bem recebidas pela direção da escola, que lhe entregou o PPP da 
Escola. 
SA 1: Percebemos claramente a diferença entre a realidade da Favela e as 
grandes escolas que se situavam no entorno da escola visitada. O choque 
entre o público e o privado “Professores comprometidos, engajados, uma 
verdadeira equipe”. Um trabalho de dedicação profissional. São professores 
amando o que fazem. 
SA 1: Funcionamento da escola Integral (dois turnos) Como é possível? 
Por que a biblioteca está com cupim e deixando transparecer que não está 
sendo utilizada?  
SA 1: A maior curiosidade deve-se a SAPE42e o caráter inclusivo desta 
escola. 
SA 1: Os piores estudantes foram colocados numa mesma turma. A 
professora foi candidata à diretora e perdeu. Parece ter sido por isso. 
Revanche? 
Os estudantes ditos especiais são jogados nas salas, mas os professores não 
têm capacitação para que aprendam a lidar com suas diferenças. 

(Retirado da discussão entre os sujeitos aprendentes; retirado da aula PPP I) 

Ao serem socializadas as primeiras impressões, percebe-se, de início, nos relatos 

dos futuros professores, uma revolta daqueles e daquelas que vivenciaram experiências que 

foram de encontro com suas expectativas, expressa nos questionamentos: Como posso 

aprender a ser professor num caos desses? Como se consegue estudar e aprender diante de 

tanta desorganização? O que as políticas educacionais estão fazendo para minimizar esses 

problemas na escola pública? Por que os professores agem desse modo? Onde posso aprender 

melhor? Outros que vivenciaram a experiência exitosa perguntam: Por que esses professores 

conseguem que os estudantes construam aprendizagens e os outros não? Por que esta escola é 

organizada e as outras não?  

Ao finalizar a socialização, foi reconhecido que a escola é um espaço de 

contradições, pois, de um lado, se propõe a formar professores críticos para uma sociedade 

plural e, por outro lado, essa finalidade é negada em decorrência das condições do trabalho 

docente e da vida escolar, que limitam o professor a preocupar-se apenas com os problemas 

da sala de aula.  

Nesse sentido, complementamos a importância de construirmos a prática reflexiva 

para que o futuro professor vá além da sala de aula, tornando-se intelectual e crítico. 

 

                                                 
42 Sala de Apoio Pedagógico Especial 
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5.4 A Construção do Saber Dar Aula 

 

O novo olhar debruçado sobre a prática de ensino a partir das PPPs vem 

contribuindo com a construção dos saberes docentes gradativamente. 

O saber dar aula, que nos pareceu o saber mais esperado pelos futuros professores 

– não especificando ser este mais ou menos importante que os outros saberes, mas 

evidentemente aquele que mais assusta, o que mais incomoda e, ao mesmo tempo, o que mais 

apresenta desafios – tem sido construído no componente curricular das Pesquisas e Práticas 

Pedagógica. 

A organização e a estruturação com que foram planejadas as PPPs permitem que 

os futuros professores aprendam o saber dar aula, no sentido ampliado conferido na 

concepção acerca da aula. Por isso, na PPP I o futuro professor, ao ser iniciado no espaço de 

exercício profissional, enquanto extensão da aula do espaço acadêmico, apreende através da 

observação e sistematização a organização e gestão da escola, nos seus aspectos físicos, 

legais, estruturantes, socioculturais e inter-relacionais. Enfim, permite ao futuro professor o 

conhecimento da escola como instituição em sua globalidade. 

As PPPs II e III agregam os conhecimentos trabalhados na PPP I e vêm 

direcionando o conhecimento, partindo do macro para o mais específico, numa tentativa de 

aprofundar o conhecimento sobre as relações travadas na sala de aula, nas modalidades de 

EJA e Ensino Fundamental e Educação Infantil e Ensino Fundamental, respectivamente. 

As PPP IV e V têm a responsabilidade de, num processo de síntese dos saberes 

amalgamados, advindos das PPPs I, II, e III, acrescentar os saberes necessários ao planejar, 

organizar e executar a aula, ou seja, essas disciplinas teriam a função de desenvolver o saber 

dar aula, exercendo um movimento num processo contínuo de construção de saberes a partir 

de cada nova aula que se exercita, se planeja, se organiza. É nesse refazer, replanejar e 

ressignificar que se desenvolve o saber dar aula. 

A partir desse movimento cíclico, pensado para estruturar nossa argumentação, 

buscaremos, na relação entre o empírico e o teórico, momentos que sustentem nosso discurso. 
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- Saber dar aula a partir da observação, do exemplo e da reflexão sobre a ação. 
 

De acordo com Silva (2007), “o convívio com professores mais experientes 

possibilitou a intervenção na sala de aula através de outras formas de trabalhar, resultando em 

atividades interativas, dinâmicas, que favoreceu a participação de todo o grupo classe” 

(p.103). 

Anteriormente afirmamos que os saberes são construídos também a partir da 

observação, centrada nas ações, atitudes, dizeres e fazeres dos professores formadores, e 

assim corroboramos a citação anterior ao identificarmos na aula da dupla FP 4a e FP 4b 

atitudes apreendidas a partir da prática docente de seus professores formadores, a exemplo de 

registrar no quadro as atividades a serem realizadas naquele dia, o que  não é uma prática 

comum identificada na escola básica. Contudo, na academia se torna uma prática docente que 

facilita e organiza o tempo pedagógico, além de proporcionar àquele estudante que chegou 

depois de iniciada a aula a se inteirar da discussão que está acontecendo. 

Nesse contexto se insere o relato de (FP 1b). Vejamos: 

...“Estou no terceiro período do curso, já estudei uma série de conteúdos, 
estou tentando arrumar as coisas na minha cabeça e não estou conseguindo, 
pois estou me deparando com professores que fazem exigências para a sua 
avaliação que destoam da sua prática”. E continua... 
...“Não consigo admitir que um professor responsável pela minha formação 
pense, fale e atue diferentemente, ou seja, deixe perceber claramente a 
incoerência entre o seu papel de professor formador e a sua prática”. 

(Retirado do protocolo de observação da PPP I) 

Esse relato ilustra o processo de construção dos saberes docentes identificados e 

sistematizados na figura n. 02 da página 105, qual seja: através da observação, do exemplo e 

da reflexão sobre a prática, os futuros professores apreendem na relação docente-discente o 

saber de ser coerente nas suas atitudes e prática. 

Nele observamos a importância de o professor formador refletir sobre a sua 

própria prática, uma vez que, apoiadas em Schön (2000), sabemos que é na reflexão sobre a 

ação que se pretende formar e responsabilizar o futuro professor pela construção da sua 

própria prática. Portanto, FP 1b, ao requerer do professor formador a coerência entre o seu 

fazer e o seu pensar a aula, está sinalizando para um início de reflexão sobre o ato 

pedagógico, confrontando o que diz e faz o professor e como esta ação está interferindo no 

seu processo de formação. 

Em relação a aprender através de exemplos, esse relato, ao revelar a não 

aceitação dessa incoerência, permite-nos inferir que a atitude da FP 1b anuncia uma possível 
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construção do seu saber fazer docente-discente, pois, ao criticar essa atuação, serve-se dela 

para construir, através do exemplo observado, atitudes e ações coerentes, ao saber dar aula. 

Por último, o momento de observação perpassa todo o tempo a formação do 

professor, em que o professor formador está constantemente sendo parâmetro de construção 

de saberes: nos aspectos de como organizar, estruturar e gerenciar a sala e a matéria, o tempo 

pedagógico, as atividades, as formas de relações inter-pessoais, tecidas no interior da sala de 

aula e fora dela. Tais procedimentos e atitudes estão largamente sendo avaliados, medidos, 

ponderados e selecionados, para serem somados à forma de ser de cada futuro professor, que 

se encontra no processo de construção da sua identidade profissional, pois é também com ele 

que os saberes docentes são apreendidos. 

Para Silva (2005), “a intervenção é compreendida como um processo permanente 

de observação/reflexão, dando a possibilidade de os professores realizarem ações inventivas” 

(p.102). 

No caso do saber dar aula, esta intervenção (aula) acontece numa seqüência 

didática: a primeira se torna um diagnóstico, uma sondagem, que serve como direcionadora 

das outras aulas a serem realizadas a partir da análise e reflexão das atitudes, procedimentos, 

conteúdos, materiais utilizados nesta sondagem, como citamos anteriormente. 

 

- O saber dar aula entre os espaços formadores 
 

O ir e vir se constitui no caminhar dos futuros professores entre o espaço 

acadêmico – ensino superior – e o espaço de exercício profissional – a escola básica. Nesses 

espaços são tecidos os saberes necessários à docência. Esse processo atravessa todo o curso 

através do componente curricular Pesquisas e Práticas Pedagógicas, aproximando, 

relacionando teoria e prática e ensino e pesquisa. 

A primeira aproximação com a escola básica, espaço de exercício profissional, 

acontece em PPP I. Vejamos no relato de FP 1a e FP 1b, dupla colaboradora desta pesquisa: 

FP 1a: “Após várias tentativas de conseguir o Projeto Político Pedagógico da 
Escola, só conseguimos na terceira ida à escola”. “A forma como estava 
organizado o armário da direção era impossível se encontrar algo”. 
FP 1b:“Agendamos várias vezes uma entrevista com a diretora, mas foi 
sempre adiada, assim tivemos que entrevistar o vice-diretor”. 
FP 1b:“Buscando compreender o entorno da escola, entrevistamos uma 
‘transeunte na rua’, e uma ‘vendedora na barraca em frente à escola’”. 

(Retirado do protocolo de PPP I) 
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Diante do relato acima, constatamos que nem sempre os espaços formadores estão 

estruturados para assessorar os futuros professores. Uma das dificuldades no processo de 

construção dos saberes da docência parece estar aqui evidenciada. Tal dificuldade acontece na 

interlocução entre os espaços de formação acadêmica e de exercício profissional. É 

importante que esses espaços se articulem, pois o relato da dupla acompanhada neste estudo e 

nos depoimentos dos outros colaboradores da turma observada nos fez inferir que o 

compromisso assumido pelas escolas (espaços de profissionalização), em contribuir para a 

formação de professores, implica ter minimamente as condições de suprir as necessidades 

básicas dos professores em formação. É necessário muito mais do que apenas abrir portas. 

Os futuros professores, ao chegarem à escola básica, deparam-se com situações 

como as seguintes: a) a direção tem várias atribuições, e atender aos futuros professores não é 

prioridade; b) não existe uma sistematização para atendimento, mesmo nas escolas que 

assumiram o compromisso de recebê-los; c) não é todo professor que aceita ser observado; d) 

há dificuldade de complementar a observação quando os professores faltam; e) os calendários 

são diferentes nos espaços formadores. 

Acrescentamos, ainda, que a permissão para iniciar a observação numa escola 

prescinde de um acompanhamento e até de um engajamento dos profissionais da Escola 

Básica com o futuro professor, permitindo, principalmente, àqueles que não têm vivência da 

escola e da sala de aula que possam se sentir acolhidos, estimulados e desafiados a conhecer a 

realidade escolar, e decidirem se querem, ou não, ser professores. 

Segundo Tardif (2002), os anos iniciais da atividade docente necessitam ser 

acompanhados assistidos, pois é nos primeiros cinco anos que o professor define sua prática. 

Complementando sua formação inicial, esse acompanhamento e essa orientação tornam-se 

indispensáveis, uma vez que a construção dos saberes acontece na relação docente-discente e 

nos espaços de formação. É assim que os discentes prescindem desse olhar dos formadores 

que, articulados, oferecem aos futuros professores a vivência das realidades diferenciadas, 

mas que estruturam e completam o olhar do professor sobre a prática docente e os saberes 

construídos na interface dessa articulação. 

Percebemos ainda durante as observações que existe uma superposição de tarefas, 

porque algumas são planejadas, mas não podem ser executadas. Reconhecemos a 

característica inerente de um planejamento, que é a flexibilidade, mas, em se tratando de um 

tempo pedagógico cronometrado, de apenas 6 dias de observação, que precisam ser 

vivenciados, nem sempre o espaço de exercício profissional oportuniza essa vivência. Diante 

do estudo observamos que a prática de ensino proposta busca fazer com que os futuros 
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professores vivenciem o maior tempo possível no espaço de exercício profissional 

experiências de saberes e fazeres da docência. Contudo, o formato das disciplinas expresso na 

matriz curricular dificulta aos futuros professores a vivência da escola, enquanto organização 

e dinâmica, pois essas observações, considerando o curto espaço do tempo pedagógico, 

dificultam assim que o futuro professor perceba as diferentes nuances, sutilezas, 

especificidades e diversidade que acontecem no dia-a-dia das escolas e da sala de aula. 

Mesmo diante das dificuldades encontradas, verificamos que as alunas investem 

na busca curiosa para compreender o campo empírico, à luz das teorias discutidas na sala de 

aula. É o que podemos observar nos questionamentos apresentados: Qual o papel dessa 

Escola para a sua comunidade? Por que numa escola pública se faz uma oração antes do 

início das aulas? Esta tentativa de se aproximar da problemática que é o Espaço Escolar, 

evidenciado no seu depoimento acima, demonstra que, mesmo diante das dificuldades, 

permanece o seu interesse, a sua curiosidade, pois, segundo Freire (1997): 

se há uma prática exemplar como negação da experiência formadora é a que 
dificulta ou inibe a curiosidade do educando.Como professor devo saber que 
sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 
não aprendo nem ensino (p.94-95). 

Entretanto, apesar das dificuldades, foram construídas aprendizagens consideradas 

significativas. Veremos: 

“Um dos aspectos considerados positivos foi o acesso ao ambiente escolar e 
a observação permeada pelo referencial teórico construído na sala de aula, 
permitindo a averiguação na prática”. 
“Com o decorrer dos nossos encontros, e em confronto com a teoria, nosso 
olhar foi se transmutando e percebemos que a crítica gratuita e superficial 
não contribui nem para nossa pesquisa nem para nosso desenvolvimento 
profissional e acadêmico”. 
“Nossa primeira lição foi constatar que a escola apresenta características de 
vida orgânica com respiração, sistema digestório, sistema nervoso central e 
periférico, esqueleto ósseo, sistema sanguíneo. Tal como ser vivo, elabora 
sínteses e quebra paradigmas, reinventa a própria existência e adapta-se 
criativamente às mudanças ambientais e sociais de onde se insere. Seus 
resultados variam de acordo com sua saúde integral (orgânica, social, 
política, econômica). É um complexo onde aparecem várias expressões 
culturais, classes sociais, e por isso, um local de contradições, conflitos e 
promotora de crescimento.” 
“Sentimos a necessidade de um maior aprofundamento, uma espécie de fio 
condutor para compreendermos melhor: qual a contribuição da disciplina 
PPP para a escola observada”? “Como buscar novos significados para o 
desafio de ensinar a prender.” 

(Retirado do relatório final da dupla; FP 1a e FP 1b) 
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Nos depoimentos citados identificamos a construção dos elementos significativos 

para a formação do futuro professor, tais como o confronto entre a teoria e a prática a 

evidenciada no primeiro trecho.  

A aproximação com o ambiente escolar possibilitou compreender a importância 

de uma crítica para a apreensão do que é a instituição Escola. A dupla apreendeu que a escola 

elabora sínteses, quebra paradigmas, reinventa a própria existência e adapta-se criativamente 

às mudanças ambientais e sociais de onde se insere e que se evidencia no seguinte extrato: 

Proposta Pedagógica inclusiva – construção do processo inclusivo, com um 
novo olhar voltado para as diferenças e singularidades, onde as formas de 
ver, pensar e aprender de cada estudante venham a desenvolver 
aprendizagens colaborativas, solidárias, de conveniência com pares, 
permitindo trocas de ordem afetiva, cognitiva e social. 

(Extrato do relatório de observação de FP 1a e FP 1b da PPP I) 

Além de verificar que a escola é um local de contradições, conflitos é, ao mesmo 

tempo, promotora de crescimento e exemplos de aprender a conviver e respeitar as diferentes 

culturas. Sobre esse aspecto apresentamos o seguinte relato: 

FP 1a: De acordo com o relato de uma professora da escola observada, a 
oração surgiu para ajudar na dificuldade em aquietar a mente das crianças na 
entrada para as salas, sendo antes caracterizado pela bagunça e violência, por 
isso foi sugerido esse modelo de organização em fila e a oração matinal.  
FP 1b:  A nossa observação indicou que havia muita energia entre os 
estudantes, mas eles ficavam concentrados no momento de estudar e de sala 
de aula. Lembramos que talvez a oração possa funcionar como os Coãs, dos 
monges tibetanos, que são utilizados para estabelecer a mudança de 
atividades nos mosteiros e facilitar a concentração nos trabalhos e 
meditações. 

(Extrato do protocolo de observação de PPP I) 

Portanto o saber dar aula, construído no ir e vir entre os espaços formadores, 

através da PPP I, permite-nos afirmar que o futuro professor passa a compreender que a 

escola é uma instituição onde se insere a sala de aula – lócus de produção de saberes, fazeres e 

também de aprendizagens; um espaço de relações e, por isso, de conflitos, diferenças e 

também de aprendizagens. 

Buscando elementos que apresentem construção de saberes na aproximação com 

os espaços de exercício profissional, identificamos em PPP III processos significativos e 

diferenciados de PPP I, porém complementares. Neste ponto, estaremos dirigindo nosso olhar 

para a sala de aula e nela identificamos experiências de gestão de classe e gestão de matéria, 

que são indispensáveis ao saber fazer docente, como podemos constatar nas situações 

seguinte: 



 133

A partir da leitura do texto A violência, a escola e você, a turma é provocada com 

as seguintes questões: 

PF 3A: O que provoca ou favorece a violência ou indisciplina na escola? 
Como se encontra a violência na escola? 

(Extrato do protocolo de observação de PPP III) 

Depois de discutidas as provocações, os futuros professores apresentaram 

observações vivenciadas em outras PPPs , relativas aos temas, tais como: 

FP 3a: O professor grita, tranca a sala a chave. Porque não promove 
motivação, atenção e coloca os alunos para copiar todo o texto.  
FP 3b: Segregar meninos e meninas na sala. Porque se a sociedade é 
misturada não se pode socializar, se impedirmos o trabalho em grupo, a 
convivência entre os alunos. Assim, estaremos promovendo o 
individualismo e o sexismo. 
FP 3c: A menina dá uma gravata no menino – Omissão do professor diante 
de uma violência física. Porque é função do professor assumir o papel de 
proteger a criança e o adolescente. E não banalizar situações de 
agressividade ou barbárie na sala de aula. 

(Extrato do protocolo de observação de PPP III) 

É notória a preocupação do(a) professor(a) PF 3A em centrar a discussão no 

objetivo proposto, ao identificar situações que provoquem ou favoreçam a violência ou 

indisciplina na escola, além de se observar uma preocupação na prática docente com o tempo 

pedagógico. Essa preocupação é percebida pelos futuros professores, ao se verificar a forma 

com que PF 3A articula a experiência em tratar com a gestão da matéria, a gestão da classe e 

o tempo pedagógico, conforme se evidencia na observação em sala: 

PF 3A: Veja bem, ao ser discutido um tema, precisamos ficar atentos para 
não deixarmos que o mesmo saia do foco. Estamos discutindo a Violência na 
Escola, ou seja, o que provoca? Favorece?  E como é encontrada na Escola? 
Precisamos focar nossas discussões nesse aspecto. 

(Extrato do protocolo de observação de PPP III) 

A discussão proporcionou o embasamento teórico a partir de Charlot (2005), 

Aquino (2003), Abramovay e Rua (2004) para a ida ao espaço de exercício profissional com o 

objetivo de identificar como se encontrava a violência na escola e como era constituída a 

dinâmica da sala de aula e o relacionamento. 

Os futuros professores, após esta aula, se estruturam para ir ao espaço de exercício 

profissional com o objetivo de analisar as situações de ensino-aprendizagem, utilizando a 

relação teoria-prática como referência principal. Durante as observações da prática docente, 

deveriam ficar atentos como a professora observada lidava com a violência na sala de aula. 

É nesse movimento que Soares (1983) entende a Prática de Ensino como o 

“momento em que o educando observa (...) e vive a prática pedagógica, ao mesmo tempo em 
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que se distancia dela para sobre ela refletir, e voltar a ela para inová-la e transformá-la (p.52). 

Esse movimento é proporcionado nas PPPs, pois”, ao ir ao espaço de exercício profissional, o 

futuro professor observa a prática docente, vivencia e, ao voltar para sala de aula da PPP, olha 

com criticidade para o observado e volta agora para nova observação, já ressignificada e 

compreendida à luz da teoria. 

As aulas transcorriam numa seqüência que pareciam se interligar como elos de 

uma mesma corrente. Enquanto os alunos se organizavam para irem às escolas, o professor 

apresentou o filme A voz do Coração. 

Este filme permitiu aos futuros professores compreenderem como são tecidas as 

relações interpessoais no interior de uma instituição escolar. Além de trazer a mensagem de 

que mudar é possível, muitas vezes o simples fato de fazer o outro perceber que cada pessoa 

tem o seu potencial, o seu valor, a sua individualidade, e o seu espaço no mundo, pode fazer a 

diferença. O futuro professor precisa sentir-se acreditado e partícipe do seu processo de 

tornar-se professor. Como diria Freire (1997), “o essencial nas relações entre educador e 

educando (...) é a reinvenção do ser humano no aprendizado da sua autonomia” (p.105). 

Em prosseguimento à temática violência, é oportunizada a reflexão sobre  sanção 

e punição, possibilitando ao estudante verificar qual o procedimento que oferece mais 

condições de se educar. O professor, então, pergunta: 

PF 3A: Por que se torna diferente eu ser punido por atirar uma pedra, e 
passar dois dias trancado, e incomunicável?  E tratar da pessoa que eu feri ao 
atirar a pedra? 
SA 3: Os alunos interagem: Na punição não existe vínculo entre a pena e a 
falta, ou seja, o aluno não vê a conseqüência de seus atos. Na sanção existe a 
garantia do vínculo entre a ação infratora e a pena. O sujeito reflete toma 
consciência do seu ato e conseqüência da sua ação. 

(Extrato do protocolo de observação de PPP III) 

Nas estratégias e situações criadas pelo professor formador PF 3A, vão se 

processando as aprendizagens sobre os procedimentos de lidar com a violência e a 

indisciplina na sala de aula. Os saberes vão sendo tecidos, praticados, vivenciados, numa 

relação de aproximação entre teoria-prática. Na interface entre os espaços formadores, as 

possibilidades de aprendizagens se agigantam, pois, ao serem trazidos para a sala de aula os 

diversos olhares, focados sobre um mesmo objeto de investigação, temos, então, uma 

multiplicidade de interpretações e significados que nos fazem apreender, de uma única vez, 

saberes que certamente demandariam muito mais tempo e estudo se fossem construídos de 

forma solitária. 
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Assim, identificamos nas situações e estratégias desenvolvidas nessa aula a 

construção de saberes, tais como focar a discussão na temática escolhida, otimizar o tempo 

pedagógico, estruturar a gestão da matéria e da classe, diferenciar o ato educativo entre 

punição e sanção. 

 

ANÁLISE DE DADOS NO ESPAÇO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

ESC. PPPs GESTÃO DA MATÉRIA PROCEDIMENTOS 

B III 

Atende os alunos com maiores dificuldades Realiza atendimentos das necessidades individuas e 
em grupo. 

Estimula a socialização das aprendizagens. 
Constrói conhecimentos com a turma. 
Desenvolve a expressão oral e escrita. 

Leitura das produções dos textos. 
Desenho das personagens criadas nas produções. 
Confecção de um livro sobre o tema Identidade com 
todo o grupo classe. Discussão dos livros lidos 
escolhidos do banco de livros. 

Orienta as atividades problematizando-as e 
desafiando os alunos 

Leitura de cada questão explicando passo a passo. 
Realiza atividades-síntese com participação dinâmica 
da turma. 

Apresenta preocupação com a grafia correta das 
palavras 

Corrige os textos e orienta a reescrita das palavras. 

C III 

Desenvolve a expressão oral, escrita e artística. 
 Estimula a socialização das aprendizagens. 

Interpretação oral de histórias lidas pela professora. 
Leitura individual. 
Reprodução de histórias através de desenhos. 
Ditado de palavras relativas à história. 

Problematiza situações de aprendizagens. Interroga: quantos somos hoje? Quantos meninos e 
quantas meninas? Como está o dia hoje? Quem faltou 
mais, os meninos ou as meninas? 

Atende os alunos com dificuldades. Acompanha a realização das atividades 
individualmente 

Apresenta preocupações com a grafia das 
palavras. 

Escrita no quadro de palavras ditadas. 

D IV 

Constrói conhecimento com a turma. Troca experiências. Resgata conhecimentos prévios/ 
Exemplifica. Associa os conhecimentos prévios com 
os conteúdos. Compara diferentes formas de 
solucionar problemas. 

Atende aos alunos com dificuldades. Orienta individualmente e em grupo as dificuldades 
percebidas. Faz leitura individual. 

Estimula a socialização das aprendizagens. 
 

Apresentam síntese dos trabalhos para a turma. 
Socializam as dificuldades na realização das 
atividades. 
Resolvem atividades no quadro. 

Orienta as atividades problematizando-as. Identifica formas diferentes de ver, compreender e 
interpretar problemas. 

QUADRO n. 16: Análise da Gestão da matéria em três realidades diferentes 

 

O quadro n. 16 apresenta a gestão da matéria em três escolas com realidades 

diferentes. Nele apresentamos a comparação entre os saberes docentes apreendidos pelos 

futuros professores FP 4a e FP4b, que assumiram as turmas de educação de jovens e adultos 

na Escola D, com os saberes docentes das duas professoras da escola B e C, uma turma do 

ensino fundamental e outra turma da Educação Infantil, respectivamente. 
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Em relação à gestão da matéria, podemos constatar que as professoras das Escolas 

B e C, apesar de modalidades de ensino diferentes, têm aproximações na forma de gerir a 

matéria, pois: a) atendem os alunos com maiores dificuldades; b) problematizam situações de 

aprendizagens; c) apresentam preocupação com a grafia das palavras; d) estimulam a 

socialização das aprendizagens e) desenvolvem a expressão oral e escrita, excetuando apenas 

que o(a) professor(a) PF 3C acrescenta a possibilidade de construção de conhecimento na e 

com a turma. 

O(a) professor(a) PF 3C tem um bom relacionamento com a turma, atende 

individualmente e semanalmente os estudantes com maiores dificuldades, realiza leitura, 

desenhos e discussão dos livros lidos pelos estudantes, confeccionou um livro com sua turma 

sobre Identidades. Realiza atividades de síntese com participação de toda a turma. 

O(a) professor(a) PF 3D também tem um bom relacionamento com a turma, 

realiza leitura, desenhos e interpretação de livros, acompanha as atividades dos alunos 

individualmente, inicia a aula com situações corriqueiras, buscando a participação da turma. 

Nos dois casos, mostraram-se comprometidos com o processo de aprendizagem dos 

estudantes. 

A partir dessa análise identificamos que os(as) futuros(as) professores(as) em 

relação à gestão da matéria na escola D, construíram os seguintes saberes docentes: a) orientar 

as atividades, problematizando-as; b) estimular as situações de aprendizagens; c) atender as 

dificuldades individuais dos alunos;  c) construir conhecimentos com a turma. Portanto, nesse 

sentido equiparam-se as duas professoras, ainda que com seus saberes em construção. 

No processo de construção dos saberes constatamos que foram aprendidos os 

seguintes saberes necessários à formação docente: trocar experiências, resgatar 

conhecimentos prévios, associar os conhecimentos com os conteúdos, comparar e socializar 

diferentes formas de solucionar problemas, identificar formas diferentes de ver, compreender 

e interpretar problemas. 

Portanto, esses saberes foram construídos nas interações entre os espaços 

formadores, as vivências e observações, nas trocas entre pares, na execução da aula, na 

reflexão sobre a ação, no ir e vir entre os espaços formadores, enfim, nas relações. 
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- Os saberes construídos a partir das atitudes – saberes atitudinais 
 

Além dos saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais 

apreendidos, os futuros professores apreendem também, com os professores formadores e na 

troca com os pares, através de exemplos, reflexões sobre atitudes e comportamentos, os 

saberes atitudinais, como mostra a leitura abaixo: 

SA3 apresentou a Fábula da Convivência, na qual relata que numa época de 
frio muito intenso os animais estavam todos morrendo. De repente, uma 
comunidade de porcos espinhos perceberem que se juntando, o calor de seus 
corpos os aquecia e faziam-nos sobreviverem. Contudo, devido aos espinhos 
dos seus corpos a proximidade os estava ferindo, obrigando-os a afastarem-
se. Entretanto perceberam que assim procedendo iriam morrer de frio. Assim 
foram se aproximando vagarosamente, até ficarem bem juntinhos, apenas o 
suficiente, para que o calor de seus corpos os aquecesse, mas ao mesmo 
tempo cuidadosos, para que os seus espinhos não os machucassem. Assim, a 
comunidade sobreviveu a esse terrível inverno. Aprendendo a conviver com 
as suas diferenças. 

(Extrato do protocolo de observação da PPP III) 

Feita a leitura perguntamos o porquê da escolha desta fábula? O que foi 

prontamente respondido: 

É porque tenho observado que as pessoas têm esquecido que precisamos 
umas das outras, e penso que também aprendemos muito nessas trocas, pois, 
quando respeitamos a diferença do outro, estamos construindo 
aprendizagens, e dentre elas, aprendemos também a conhecermos nossas 
limitações. Isso na sala de aula parece estar sendo esquecido. 

(Extrato do protocolo de observação PPP III) 

Isso nos leva a refletir sobre os saberes necessários à docência, apresentados por 

Paulo Freire (1996), no qual o professor não é só intelecto, mas um ser de relações, que se 

completa a partir do outro e com o outro, com emoções, sentimentos e afetos, conforme está 

expresso em seguida: 

A atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência 
alegre por natureza. É falso tomar como inconciliáveis seriedade docente e 
alegria. (...) jamais pude entender a educação como uma experiência fria, 
sem alma, em que os sentimentos e emoções, os desejos e os sonhos 
devessem ser reprimidos (p.160 e 164). 
 
 

- A construção dos saberes a partir da socialização.  
 

Esta é uma atividade de relevância no processo de construção dos saberes. Nela se 

exige do professor formador uma habilidade para lidar com o tempo, a ansiedade e a 
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curiosidade do grupo-classe. É quando o professor é desafiado a fazer dos relatos verdadeiro 

laboratório de construção dos saberes. 

Os futuros professores socializam com seus pares e professores o vivenciado, 

trazem para o interior da sala de aula, impressões, observações, entrevistas, concepções, que 

foram se constituindo no contexto da aula ampliada, nos espaços de formação. O professor 

formador, então, orienta a articulação entre o vivido e a literatura que fundamenta essa 

vivência, e que dá sustentação ao objeto em estudo. 

Várias foram as temáticas estudadas: disciplina; violência; relação entre violência, 

disciplina e escola; relação entre disciplina e trabalho; entre condições socioeconômicas e 

relações na sala de aula. Vejamos alguns momentos dessa socialização durante a discussão 

sobre a temática violência na escola: 

SA 3: retrata o observado na turma – A agressão de uma menina sobre um 
menino. 
FP 3a: Os alunos xingando outro aluno de mais gordo (apelido). 
Observa a atitude da professora em face da violência: “Vocês não se 
comportam! Eu venho da minha casa para cá, e ainda tenho que ficar 
aturando este pessoal. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida?”. 
A professora PF3B intervém: Então vimos o quê? 
A turma responde: Exemplos de incivilidade de aluno x aluno – professor x 
aluno 
A professora PF3B: A minha questão é: 
Quando a incivilidade foi aluno x aluno, qual foi o encaminhamento da 
professora? 
A turma responde: Não houve encaminhamento nenhum, apenas omissão! 
PF3B pergunta: O fato de a professora se omitir demonstra o quê? 
A turma responde: Uma indiferença, um descaso, falta de comprometimento 
com a construção da cidadania! 
A PF3B interfere: Por quê? 
Veja se foram estabelecidas regras. E se uma dessas regras foi quebrada, no 
caso, a de não xingar ninguém! 
Ela tem que fazer cumprir essas regras. E tanto o professor quanto os alunos 
têm que cumpri-las. É uma questão de respeito. 
PF3B interpela: O que podemos fazer com o xingamento na relação aluno x 
aluno? 
Como Abrounovic, Aquino, Rua, Charlot orienta para lidar com esse 
comportamento, qual seria a postura do professor ou professora? 
A turma responde: Para eles a postura do professor deve ser permeada por 
discussões, diálogo, normas, contrato didático, rever regras e respeito. 
PF3B: E quando a incivilidade acontece do professor para com o aluno? 
E aí, como [SA3] observou como [FP3c] disse do aluno para com o 
professor. 
O que se observa? 
Que as regras estão sendo quebradas também pelo próprio professor? 

(Transcrição da gravação de PPP III) 
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Esse relato representa a síntese das observações sobre a temática violência em 

estudo. Dele, percebemos que os estudantes conseguem articular o conceito estudado com os 

exemplos vivenciados. Ao apresentarem os relatos já os fazem com críticas sobre as atitudes 

dos professores formadores observados no espaço de exercício profissional, à luz dos teóricos 

estudados. 

Na escola, portanto, na sala de aula, temos uma diversidade de concepções, de 

crenças, de educação. Os estudantes, por sua vez, são diferentes, e essas diferenças precisam 

ser respeitadas a partir de normas de convivência. Essa aprendizagem de normas e atitudes 

exige do professor uma atitude constante. Isso não pode deixar de ser revisto, negociado. Isso 

faz parte de aprendizagens para uma boa convivência na Escola. Se o professor não 

estabelece, e se estabelece, não cobra essas regras, vai gerar a indisciplina, de aluno para 

aluno, de aluno para professor e de professor para aluno. Podemos assim constatar que a 

indisciplina está relacionada com o estabelecimento de regras. Nesse sentido, as socializações 

são compreendidas como espaços de construção de saberes, pois, através da exposição das 

várias observações, analisamos e apreendemos novas formas de conhecimento. Nesta 

particularmente foi construído o saber de que construir normas e atitudes exige do professor 

que as constrói, juntamente com a turma, uma atitude constante e coerente com as normas, ou 

seja, podemos conseguir evitar a violência ou indisciplina na sala de aula, estabelecendo 

normas de atitudes a partir dos primeiros contatos com a turma a ser trabalhada, 

Apresentamos a seguir um relato de AS 5 na socialização de diferentes recursos 

pelos futuros professores, como procedimentos de preparar aulas motivadoras. A temática se 

refere ao uso de quadrinhos. A utilização de quadrinhos na sala de aula une a literatura e artes 

plásticas, imagens e textos (verbais e não verbais), recursos naturais, rios, vegetação, numa 

abordagem multidisciplinar. Traz como crítica que o professor se torna mero executor, por 

receber as revistas prontas, uma vez que ele mesmo poderia confeccioná-las. Vejamos o relato 

a seguir: 

Fui à escola para trabalhar com Quadrinhos e não tinha retroprojetor. Fiquei 
frustrado, então reuni os alunos, elaboramos uma carta e enviamos à 
secretaria da educação para enviar um retroprojetor para a escola; o pessoal 
precisa criar vergonha e trazer retroprojetor para a sala de aula para 
podermos trabalhar melhor. 

   (Extrato do protocolo de observação da PPP V) 

Tal relato dá a entender que o futuro professor desconhece a realidade da Escola, 

estando cursando a PPPV. Como se pode estranhar não haver retroprojetor nessa escola? 
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Quando fez PPP I, este aluno trabalhou as condições físicas da escola? Será que o aluno 

cumpriu a tarefa exigida?  

Será essa a atitude político-pedagógica que estamos pretendendo nessa nova forma 

de pensar a prática? Se toda vez que um professor planejasse aquela aula, inspirada com mil e 

um recursos, e exatamente por falta de um item tecnológico, não pode utilizar o seu 

planejamento, deixasse de dar a aula, certamente muitos alunos voltariam para casa todos os 

dias. 

Este futuro professor necessita rever alguns conceitos trabalhados em disciplinas 

que antecederam a PPP V, como Didática, que afirma ser uma das características do 

planejamento – talvez a mais importante – a sua flexibilidade. Este relato dá condições de 

reafirmarmos a necessidade de os espaços formadores se encontrarem, buscarem soluções 

conjuntas, de acompanharem as práticas em forma de estágio e, quem sabe, fazer com que os 

professores do espaço de exercício profissional sintam-se co-participantes no processo de 

formação de professores, e não somente ressaltar a função de examinadores. 

 Tardif (2002) afirma que os saberes dos professores devem ser compreendidos na 

íntima relação com o seu trabalho na escola e na sala de aula, pois são nessas relações que se 

estruturam os princípios para assegurar, na ação docente, o conhecimento e um saber 

diversificado e de natureza específica.  

É, portanto, na relação docente-discente, uma relação dialógica, que se rompem 

fronteiras e se exige dos professores, enquanto seres inacabados que somos, uma busca por 

novas formas, novas maneiras de aprendermos a aprender e, conseqüentemente, a ensinar. Já 

que esta não acontece sem aquela é que construímos saberes, partilhando, somando, 

amalgamando, vivenciando em diferentes espaços, atividades e momentos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado,  

mas faz parte do processo da busca (FREIRE, 1997). 
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Na tentativa de uma aproximação com o objeto investigado é que chegamos a esta 

parte da pesquisa, a qual teve como objetivo principal compreender como os estudantes do 

curso de Pedagogia da UFPE constroem os saberes da docência na formação inicial, a partir 

da nova concepção de Prática de Ensino, presente no componente curricular Pesquisa e 

Prática Pedagógica do referido curso. 

Os dados revelaram que o processo de construção dos saberes docentes na 

formação inicial, no âmbito do componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica, 

expressa-se sintetizado em dois momentos da prática pedagógica do professor em formação, o 

Saber Dar Aula e o Dar Aula, considerando que estes dois momentos se dão numa relação 

dialética, apresentados aqui de formas distintas, para efeito de organização metodológica. 

A construção de Saber Dar Aula, efetivado no Dar aula, ocorre entre os espaços 

de formação do exercício profissional e formação acadêmica. É neles que ocorre um 

importante momento no processo de construção dos saberes da docência, quando o futuro 

professor realiza pela primeira vez o seu saber fazer docente, no sentido mais amplo do termo, 

ou seja, o momento em que ocorre a síntese provisória dos saberes disciplinares, curriculares, 

profissionais e experienciais. Esses saberes em articulação são expressos na construção de um 

conjunto de aulas pensadas, planejadas, realizadas e, em seguida, refletidas à luz do resultado 

dessa produção. Esse é um saber específico do professor, que difere do saber de um 

advogado, médico, engenheiro, ou qualquer outro ofício que não exija do profissional 

articular elementos do contexto social, político, emocional, afetivo e cognitivo, todos numa 

mesma hora e com diferentes formas de recebê-los, compreendê-los e assimilá-los. Além de 

ser um desafio para o professor, em cada novo estudante, em cada novo contexto, novo 

conteúdo, e em cada aula existe a possibilidade de ser questionado, desafiado, e por isso 

torna-se vital para o professor saber articulá-los às necessidades reais de cada estudante, 
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tornando-se responsável, enquanto professor, pelo desenvolvimento das múltiplas 

aprendizagens. 

Diante do exposto na construção do saber dar aula identificamos um conjunto de 

saberes que são construídos e articulados durante o processo de apreensão desse saber: saber 

investigar, pesquisar o conteúdo da aula; saber planejar/estruturar/executar – quando do 

planejamento das aulas; dar aula – quando pela primeira vez o(a) futuro(a) professor(a) 

assume uma sala, implicando nisso toda a reflexão sobre o ato em si e toda insegurança desse 

primeiro momento, mesmo sabendo que tem o apoio do(a) professor(a) na sala se necessitar. 

Nesse contexto precisa: apresentar uma boa aula pela exigência do(a) professor(a) 

formador(a) do espaço acadêmico, quando afirma ser esta uma contribuição social para a 

construção da escola pública, já que a futura professora está em formação numa instituição 

pública; saber analisar – quando submete a aula, ou seja, a sua ação pedagógica, a uma 

avaliação comparativa com a sua parceira; saber refletir sobre a ação, quando apresenta ao(à) 

professor(a) formador(a) sua análise da aula realizada para, a partir desta, elaborar as outras, e 

ainda discutir sobre as considerações resultantes da análise e estar aberta a novas sugestões e 

avaliação. 

O Saber Dar Aula revelou-se como um momento em que se verifica a 

possibilidade de se amalgamar os saberes construídos na interface das demais PPPs e ver 

como a articulação do componente curricular de forma longitudinal perpassa e articula 

componentes teóricos e práticos, num imbricamento que se evidencia na trajetória da 

construção dos saberes docentes. 

A importância do Componente Curricular materializado através das PPPs foi 

identificada como fundante na construção dos saberes docentes, pois trabalha os elementos 

estruturantes que se fazem  necessários ao saber-fazer docente, entendendo este como aquele 

que perpassa a sala de aula, mas que traz elementos para esta e considera aspectos políticos, 

cognitivos, afetivos e sociais, que envolvem, integram-se e tornam-se vivos no ambiente da 

sala de aula, criando possibilidades de aprendizagens significativas. 

Os dados mostraram que a intervenção desde cedo no espaço de exercício 

profissional facilita a construção dos saberes, pois, nos relatos socializados na sala de aula, 

observamos que os futuros professores que haviam permanecido numa mesma escola, desde 

PPP I, estavam familiarizados com a organização da Escola, com a realidade da comunidade 

escolar, com a dinâmica da sala de aula e com os estudantes e professores que observaram 

durante os semestres anteriores e as demais pessoas que fazem parte da Instituição. Nisso 

ressalta-se a importância de quando o futuro professor apreende a escola em sua totalidade e 
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não se restringe apenas à realidade da sala de aula, além de proporcionar ao futuro professor 

saber olhar a escola com o olhar de professor. Esse olhar no processo de construção é 

importante, posto que não nos formamos professores quando ingressamos num curso de 

formação, mas ser professor nasce no momento em que ingressamos na escola, enquanto 

estudantes, e  a partir de um conjunto de experiências que se acumulam durante a vida.  

Essa inserção no espaço profissional inicia a Prática de Ensino enquanto 

investigação pedagógica, através da observação na qual os futuros professores têm um 

processo de construção de saberes a partir dos aspectos vivenciados no espaço de exercício 

profissional. 

Nas PPPs, ao buscarem oportunizar uma vivência articuladora entre teoria e 

prática, os futuros professores vão tecendo os saberes porque assimilam a teoria, refletida à 

luz da prática, aproximando o real do ideal, através da pesquisa associada ao olhar sobre o 

lócus de exercício da profissão futura desde a formação inicial. 

Desse modo, os futuros professores são formados numa relação aproximativa 

entre o ver, o sentir e o refletir sobre a prática docente enquanto discentes; percebem-se 

docentes numa perspectiva de intelectuais, porque detêm uma teoria; reflexivos, porque são 

iniciados numa perspectiva de práticos reflexivos e transformadores, uma vez que sua prática 

é refletida e analisada à luz dos condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais, 

portanto, a prática de ensino, nessa proposta surge para os futuros professores numa 

perspectiva de práxis. 

Constatamos ainda que no contexto da sala de aula são construídos também 

saberes que hoje parecem um pouco esquecidos pelos seres humanos, denominados saberes 

atitudinais. Tais saberes foram evidenciados através de situações propostas pelo professor 

formador, nas quais os futuros professores, sujeitos da pesquisa, enfatizaram que hoje as 

pessoas têm esquecido de que precisamos um do outro, que aprendemos com o outro, temos 

limitações e somos diferentes, mas precisamos conviver nas e com as diferenças; que 

crescemos também na perspectiva do outro, enquanto mediadores de relações humanas, sendo 

este um saber necessário ao professor. 

Os dados apresentaram, além de aproximações, distanciamentos entre a proposta 

pensada e a proposta vivenciada na prática de ensino na UFPE. 

Apesar de não ter sido este um objetivo desta pesquisa, enquanto realizávamos 

nossas observações percebemos que, num espaço de formação de professores em que se 

pretenda formar professores críticos reflexivos, concordamos com alguns aspectos 

apresentados na pesquisa de Lemos (2006), e acrescentamos a aqueles mais alguns. 
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Ao estudarmos o ementário das disciplinas com o objetivo de identificarmos os 

saberes e princípios ali anunciados, conseguimos verificar uma proximidade em relação ao 

formato de organização e função de cada ciclo e disciplinas. 

No que diz respeito à organização e dinâmica das disciplinas, pudemos 

identificar os desencontros: a) não percebemos a característica da coletividade; b) a integração 

das diferentes áreas e/ou departamentos não foi percebida, assim como também não foram 

percebidos trabalhos em grupos; c) as PPPs estão distribuídas nos diversos departamentos, 

ministradas por professores de saberes e formações diversas; d) só observamos seminários nas 

PPP I e PPP III e) na PPP III foi observada a existência de um planejamento conjunto entre os 

professores do turno observado, comprovado pelas suas ações, pois observamos aulas com os 

dois professores; e) não identificamos reuniões sistemáticas nem assistemáticas com os 

professores das PPPs, nem alguma tentativa de articular os professores dos diversos 

departamentos. 

É no Terceiro Ciclo, formado pelas disciplinas PPP IV e PPP V, porém, em que se 

observam as maiores divergências. Na PPP IV existe uma integração e planejamento 

conjunto pelo menos das professoras observadas, pois, no primeiro dia de aula, elas estavam 

lá para explicar a organização da disciplina. Existe todo um trabalho de planejamento, 

organização e reflexão sobre o exercício da intervenção pedagógica, tanto da área de 

matemática, quanto de Linguagens, com o fazer e refazer característico desse momento. 

Na PPP V, não foi observado nem o planejamento conjunto nem a intervenção. 

Supomos ser este um ponto que necessite de maior reflexão, pois são 60 horas para se 

trabalhar três disciplinas: História, Geografia e Ciências Naturais. E é este um diferencial que 

não supera a crítica à formação anterior, à prática pedagógica e docente-discente ficar restrita 

apenas nas disciplinas teóricas nas salas de aula nas universidades. Parece-nos que isso fere ao 

principio da PPP, pois essa visa superar a dissociação entre teoria e prática presente no 

modelo anterior de prática. Esse componente na materialização da PPP V, enquanto 

disciplina-síntese, visa desenvolver a construção do saber dar aula, de construir experiências 

de gestão de sala e gestão da matéria, numa perspectiva de fazer o futuro professor conhecer 

os problemas da profissão nas diferentes modalidades, séries e disciplinas. 

A quebra da continuidade do processo de intervenção iniciado na PPP IV talvez se 

evidencie nesse olhar. Sabendo que essas disciplinas historicamente são menos valorizadas no 

ensino fundamental, será que não estamos também contribuindo para isso, ao oferecer a PPP 

V nesse formato? 
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Os dados revelaram que os saberes docentes são construídos a partir de relações 

entre docente-discente nos espaços de formação. Tais relações foram evidenciadas em 

diferentes momentos, espaços e atividades. Na academia, verificamos essa construção nas 

trocas entre pares, na socialização, através de confrontos e de exemplos, na reflexão sobre a 

ação, na reflexão sobre a própria prática, nas atividades e nos seminários, no espaço da sala de 

aula na UFPE. No espaço de exercício profissional identificamos o processo de construção 

quando das observações dos futuros professores nas diferentes vivências, nas intervenções 

pedagógicas (dar aula), na reflexão sobre a prática observada, nas entrevistas e no diálogo.  

A pesquisa revela nas atitudes dos sujeitos observados resgates de saberes 

oriundos das outras PPPs, anteriormente cursadas, sobre a aproximação do espaço escolar e 

conhecimento da realidade na qual a escola está inserida (PPP I), garantindo o caráter 

articulador do Componente Curricular. O conhecimento e a aproximação das relações no 

interior da sala de aula, a partir das observações realizadas pelos futuros professores nas PPP 

II e III, permitem uma aproximação com a professora do exercício profissional, 

proporcionando uma maior segurança e facilitando assim o relacionamento quando da 

efetivação da aula a partir da PPP IV. 

Em relação aos professores formadores do espaço de exercício profissional, 

constatamos que poucos participam no processo de construção dos saberes docentes, e 

parecem não ter consciência da importância que representam nesse processo. Restringem-se a 

preencherem o documento de avaliação enviado pela academia, a observarem e descreverem, 

quando ficam na sala, a atuação do(a) futuro(a) professor(a), mas, em sua grande maioria, não 

interferem, têm posturas de examinadores e não de professores formadores. Em raras 

exceções sugerem, confirmam ou não determinadas atitudes, mas resumem-se a isso. 

Não identificamos um planejamento conjunto entre os professores das PPPs 

durante o semestre letivo. Os professores pertencem a departamentos diversos, o que segue 

um dos princípios da proposta A prática de Ensino como eixo estruturador da formação 

docente. Se esse trabalho fosse planejado conjuntamente, certamente haveria aprendizagens 

mais significativas, pois estariam planejando num espaço interdisciplinar. Porém surgem 

sinais observados em algumas PPPs que demonstram haver a vivência de um planejamento 

dos professores locados no mesmo departamento. A falta desse encontro é vista no 

direcionamento dado à disciplina que fica a critério de cada docente, não sendo percebida 

durante a observação a integralidade entre os turnos, apesar de terem sido observadas quatro 

das cinco PPPs. 
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Em relação à dinâmica das observações, o formato como estão organizadas 

proporciona aos futuros professores observarem no espaço de exercício profissional apenas 

um dia da semana e sempre aquele mesmo dia. Esse modelo não favorece a percepção e 

compreensão da realidade, da vivência, da dinâmica de uma sala de aula. Os futuros 

professores, por sua vez, têm uma visão partilhada de uma dada realidade, perdendo-se o 

dinamismo e as particularidades que demandam do professor uma competência para gerir 

dados, agir rápido e solucionar problemas do cotidiano, acontecidos no dia-a-dia da sala de 

aula que fazem parte da improvisoriedade da gestão da matéria e da gestão da classe. 

O componente curricular Pesquisa e Prática Pedagógica merece ser refletido em 

alguns pontos no que se refere à dinâmica e organização da disciplina, mas, através dessa 

nova forma de se pensar a prática, acreditamos estar nos aproximando de uma direção que 

parece nos oferecer elementos para, enquanto formadores que somos, rompermos as barreiras 

do isolamento academicista, o qual que nos afasta da perspectiva de buscarmos a humildade 

freireana e nos tornarmos parceiros. É preciso reconhecer, evidentemente, que são as 

diferenças que nos dão singularidade, mas lembrando que antes de tudo somos formadores, e 

essa função exige de nós uma opção e uma intencionalidade de, primeiramente, nos 

humanizarmos, e, a partir daí, humanizarmos nossos futuros professores.  

Se avançamos no sentido de transpor os muros da escola a partir da Pesquisa e 

Prática Pedagógica, por que não conseguiremos abrir nossos gabinetes e departamentos para 

trocar experiências, saberes e práticas? 

A Pesquisa revelou, ainda, que cada pessoa possui uma maneira de aprender, um 

jeito, uma forma especificamente sua de partilhar, conviver e de ressignificar as experiências. 

Um jeito particular de construir saberes. 

Durante os encontros nos espaços de formação foi possível observar e refletir sobre as 

diferenças que caracterizam a especificidade e a forma como cada estudante dirige seu olhar 

sobre um fato observado. Percebemos que o processo de construção dos saberes da docência 

se constrói de diferentes formas e de modos específicos para cada sujeito. Conforme FP1a 

indagou na primeira observação da PPP I, “se somos diferentes, por que temos que aprender 

da mesma forma?” Evidentemente, se somos diferentes aprendemos de forma, tempo e 

maneiras diferentes, restando aos professores conseguirem perceber esse jeito. Eis um desafio 

deixado por esta pesquisa. 

Reconhecemos nossa incompletude enquanto ser humano e enquanto 

pesquisadora, e é nesse sentimento que esta pesquisa se insere. Sabedoras de não termos a 

pretensão de fecharmos etapas, mas abrimos possibilidades para novas investigações, é que 
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deixamos alguns questionamentos, que certamente poderão tornar-se interesse de alguns 

outros pesquisadores, apaixonados como nós, para compreendermos os segredos não 

desvendados no processo de ensinar-aprender, tais como: 

• Como criar uma parceria entre os professores da academia e do exercício 

profissional para que estes se percebam partícipes no processo de formação de 

professores? 

• Que invariantes os saberes disciplinares da formação de professores trazem 

para essa formação? 

• Como inserir os futuros professores nas questões sociais demandadas por sua 

profissão? 

• Em que medida os embates internos à luta por melhoria da profissão docente 

ocorrida na academia influenciaram os professores em formação?  
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ANEXO I 
Protocolo de Observação nº 03 de Pesquisa e Prática Pedagógica IV 

- Espaço do Exercício Profissional- 
Escola – Campo. 

 
O terceiro Encontro aconteceu em 12/12/07. Desta vez iniciei a observação na turma C com a FP 4b. 
Ressalto que esta aula finaliza uma seqüência didática pensada para um conjunto de três aulas que 
devem fechar o objetivo inicialmente proposto que era de atenderem a leitura, produção escrita e 
análise lingüística proposto pela professora formadora PF 4c que leciona a PPP IV. 

Assim esta aula foi resultado de reflexão sobre o encaminhamento dado ao resultado da aula 
anterior que segundo a dupla após analisarem as cartas optaram por trabalhar a pontuação, uma vez 
que esta é de grande importância para a coesão e coerência de um texto e surgiu como um ponto que 
merecesse ser estudado já que os alunos apresentaram grandes dificuldades. 

A aula foi iniciada com questionamentos aos alunos sobre o que eles entendiam por pontuação 
ou sinais de pontuação. Se já haviam visto, usado, etc. Pediu que nomeassem  alguns sinais de 
pontuação que conheciam. 
E os alunos foram apresentando; A interrogação (?), a exclamação (!), o ponto final (.), a vírgula (,) e o 
travessão (–). 

Estes foram alguns dos sinais ditos pelos alunos. Quanto ao travessão (–), a futura professora 
explicou que esse tipo de sinal não seria contemplado pois, não é freqüente em cartas aparecendo mais 
nas falas de personagens de histórias e narrativas.  

A cada citação dos alunos, a futura professora colocava o sinal e anotava no quadro aqueles 
selecionados para trabalhar naquele dia. 

(? ! . , :), instigando os alunos a falarem frases ou situações nas quais tais sinais aparecesse. 
È interessante verificar como os alunos observam o professor. 
Uma aluna levou sua filhinha para a aula, e quando a professora aprendente entrou na sala 

falou “Que menina linda!” 
. E quando foi solicitado um exemplo com a exclamação, uma das alunas disse:: “Professora, 

a senhora mesmo quando entrou na sala falou. “Que menina linda!”. A partir deste foram surgindo 
outros exemplos, “Como você está?”. 

A partir dai foi trabalhada a função sonora que cada sinal denota numa mesma palavra ou 
frase. Por exemplo, “Socorro.”, “Socorro!” e “Socorro?”. 
Lendo e pronunciando com eles estas expressões, e  eles  repetindo uns para os outros perceberam a 
diferença do som e da função de cada sinal. 

Em seguida perguntou; como se escreveria a palavra após um ponto? 
E todos responderam por unanimidade, com letra maiúscula! 
Passou agora para uma atividade em grupo que consistia em copiar uma carta entregue 

digitada, organiza-la, com paragrafação, pontuação e letras maiúsculas quando necessário fosse. 
Durante toda a atividade circulou entre os grupos auxiliando os alunos nas dificuldades 

surgidas. Foram várias as dificuldades. Tornando necessário cancelar a tarefa seguinte que seria 
trabalhar mais o preenchimento dos envelopes que ficou ainda necessitando de mais tempo para que a 
aprendizagem fosse realizada. 

A professora então escreveu no quadro a carta distribuída para os alunos, sem nenhuma 
pontuação, letra maiúscula ou paragrafação. Quando todos terminaram a atividade fizemos 
coletivamente uma leitura no quadro, colocando paragrafação, pontuação e letra maiúsculas onde era 
necessário. Proporcionando a cada uma  e cada um participar da correção do seu trabalho e partilhar as 
suas dificuldades. 

 
COMENTÁRIOS 
 
Percebemos que esta aula deixou um gostinho de quero mais. Os alunos ficaram interessados 

em aprender a escrever cartas. 
Infelizmente parece ao nosso olhar que a intervenção pedagógica é ainda um momento ímpar 

na formação do professor. Através das observações parece que tanto as alunas observadas sentem 
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necessidade de mais tempo para trabalhar o aluno como necessitam de mais oportunidade para 
vivenciar as atividades que são preparadas, planejadas, os imprevistos que acontecem na escola e que 
não lhes é permitido vivenciar por estar na escola apenas naquele dia. E naquele dia são sempre as 
mesmas aulas as mesmas coisas. Penso que talvez vivenciar uma semana inteira numa escola 
possibilitaria vivenciar a dinâmica do dia-a-dia da sala de aula numa aproximação mais real do que 
várias vezes num semestre, sempre no mesmo dia. Este é um dado que nos preocupa na dinâmica da 
PPP. 

                                                                                            Áurea Rocha 
                                                                                                        12/12/07 
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ANEXO II 
Protocolo de Observação nº. 02 de Pesquisa e Prática Pedagógica IV 

- Espaço acadêmico- 
 

Retorno neste dia, para realizar o Segundo Encontro que aconteceu em 31/10/07. A turma observada 
hoje está sob a orientação da professora de linguagem FP4B. 
Nesse sentido as duas professoras observadas utilizam sincronizada uma mesma metodologia, que  me 
pareceu mostrar uma idéia de planejamento conjunto. As professoras  orientam individualmente cada 
dupla que deverão apresentar uma seqüência de três aulas, que serão planejadas, e sistematizadas 
processualmente em seguida analisadas pelas professoras, quando serão autorizadas para a intervenção 
na Escola – Campo. (espaço de exercício profissional) 
O atendimento às duplas é organizado de acordo com a chegada; cada dupla pega uma ficha numerada 
e aguarda sua vez. Enquanto isso discutem, estudam, elaboram, analisam e trocam vivências etc. 
 
Neste momento confirmo minhas observações anteriores de que os futuros professores têm receio de 
DAR AULA, mas querem aprender a fazê-lo. O que na forma como está se processando a aula 
percebe-se um esforço nas atividades organizadas nesta direção. 
 
 Cada professora fica com aproximadamente 10 duplas para orientar. 
Durante essa orientação, a dupla apresenta o relatório da primeira aula realizada (que não tive 
condições de observar), relata analisando os êxitos ou necessidades de reformular alguns aspectos não 
exitosos, mas que deram condições de refletir sobre e para a próxima aula, refazendo - as. 
A professora procura orientar numa perspectiva de construção de uma seqüência didática onde os 
conteúdos sigam uma seqüência lógica. 
Primeira dupla – SA4 a futura professora regular e a outra, portadora de diploma, com 18 anos de 
experiência no magistério. 
A futura professora explica que devido à impossibilidade de realizar essa aula na turma de EJA como 
haviam planejado teve que adaptá-la para o Ensino Fundamental numa turma do segundo ciclo, 
primeiro período.  
Explicou que a professora da escola acredita num clima afetivo na sala de aula para promover a 
aprendizagem. Esta professora apresentou as estagiarias à turma. O que me remeteu a questão: Essa 
dupla tinha vivência nesta sala de aula, ou seja, observaram esta turma antes? 
Era objetivo da dupla trazer o conteúdo no sentido social, e trabalhariam: leitura, produção de texto e 
análise textual. Apresentariam uma imagem e os alunos escreveriam o que lhes tocou ou significou 
essa imagem, sentimentos, percepções, com 20 palavras. Dessas palavras escolheriam cinco que 
tivesse maior significação A dupla escreveria no quadro e os alunos olhavam. Sem estar no 
planejamento iniciou-se a intervenção dos alunos solicitando sinônimos das palavras que 
desconheciam. 
 
A professora formadora pergunta pelo plano da próxima aula e esta lhe diz que está com sua dupla no 
CONIC e que por isso ele não pode vir, por estar apresentando um trabalho. E a Professora pede para 
que não deixe de entregar na próxima segunda para que ela veja e só assim seja autorizado a ser posto 
em ação, não esquecendo de evidenciar conteúdo, objetivos, procedimentos e avaliação. 
 
OBS: A aluna não me pareceu segura do que havia realizado nem do que deveria ainda realizar; 
apesar de ter 18 anos de profissão, não teve clareza nas suas explicações. Não sei se ela está 
compreendendo o sentido das PPPs. 
 
Segunda dupla SA 4 (Escola M C.S.). Elas sentiram dificuldade com a professora em aceitar o 
conteúdo. Foi necessário fazer uma articulação de Ciências com Linguagem. Tomaram a temática 
“Economia de Energia”. Estão trabalhando com uma turma de quarta série do fundamental. Na 
segunda aula vão preparar um guia informativo sobre o tema, e na aula seguinte irão elaborar um 
convite para visitar uma usina hidroelétrica. 
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A professora lembrou que o gênero textual guia informativo, ao ser trabalhado não se pode esquecer 
de enfatizar: sua função, e características (dar informações, curtas, direta, clara, objetiva, e utiliza 
uma linguagem formal). 
Obs. 
Essa dupla me pareceu mais objetiva e direta nos seus procedimentos, apesar da dificuldade inicial, 
foi criativa, e demonstrou estar conhecendo a realidade da turma que vai intervir. 
Identifico aí a necessidade do aspecto processual da Pesquisa e Prática Pedagógica, pois o fato de 
essas alunas terem observado a realidade da turma na qual foi intervir, possivelmente, proporcionou 
uma melhor capacidade criativa diante do obstáculo estabelecido como a adequação do planejamento 
à realidade da sala. Diferente da dupla anterior, que parece não ter vivenciado a observação (em 
PPP3) na turma que fez a intervenção. 
. 
Terceira dupla SA 4 (H). Escolheram trabalhar com o gênero poesia numa turma do primeiro ciclo, 
segundo período. Com as professoras Andréia e Flávia,iniciaram a seqüência a partir da linguagem 
não verbal (com desenhos recortados). A segunda aula resgata o tema, poesia trabalhada 
anteriormente, e será apresentada a poesia de Cecília Meireles, Retrato. 
Atenção: terceira aula será apresentada na próxima segunda-feira à professora, pois a dupla não havia 
terminado ainda de elaborar a mesma. A professora respeita o tempo de aprendizagem da futura 
professora, mas não pode dar muito tempo devido ao formato da matriz curricular que parece prender 
um pouco o espaço que esta disciplina necessita. 
. 
Obs.Vejo que: 
O tempo destinado para elaboração, construção e intervenção das três aulas é pouco, em se tratando 
de que as alunas precisam discutir bastante, tirar dúvidas, ajustar conteúdos junto às professoras, 
analisar suas dúvidas e inseguranças que surge nesse momento, além de controlar toda a ansiedade 
que caracteriza esse momento. 
 
Quarta dupla - SA 4 (N. S. P.). 
Trabalhou na primeira aula com o gênero História em quadrinhos, focando na leitura e interpretação 
com alunos do primeiro ciclo (primeiro e segundo períodos). 
Com crianças alfabetizadas, a professora do espaço profissional deixou as alunas livres, à vontade, 
sem interferir, ajudando apenas na organização dos grupos de trabalhos. 
 
PF 4B. Intervem e procura saber se elas estão sabendo as características do gênero, suas funções e 
prontamente as alunas respondem: entretenimento, prazer, e estabelecer uma comparação entre conto e 
quadrinhos. 
No segundo momento apresentarão um texto para que os alunos construam essa história nos 
quadrinhos. 
 
Quinta dupla –SA4 (E.M. C.H.) 
Trabalharam na primeira aula com rótulos, na segunda com lista de compras, na terceira com 
receitas. A professora enfatiza que é necessário refletir sobre o sistema de escrita, a produção de 
textos e análise lingüística. 
 
Sexta dupla – SA4 (C. E. D.F.) EJA. 
Estão trabalhando com o “gênero documentos”; primeiro, Carteira do Trabalho, 
Música Cidadão, Certidão de Nascimento e o RG, destacando a importância dos documentos na 
nossa vida. Onde, quando e como tirar os documentos. 
 
Obs. Esta dupla trouxe um conteúdo que me pareceu observar um elemento esquecido pelas 
professoras da EJA, que é instrumentalizar o adulto com ferramentas para que este desenvolva, 
acredite e conheça seus direitos e deveres enquanto cidadão. E a própria constituição do sujeito, 
enquanto cidadão, que passa pela necessidade de ter seus documentos. Achei muito pertinente 
criativo e importante esse conteúdo, selecionado pelas alunas e a abordagem que elas estão 
trabalhando. 
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Sétima dupla SA4(C.M. O.L.F.) – EJA. 
Trabalhar o gênero jornalístico – Notícia, em seguida, Reportagem. Mais uma vez não esquecer sua 
finalidade, função e objetivo, lembrado pela professora. 
 
Oitava dupla. SA4 (E.M.D.H. C.) Com turmas de Educação Infantil. Temática Historinha. 
Obs. 
Na próxima quarta feira continuarei a observar este seguimento da turma, só que agora observando o 
processo de elaboração das aulas de matemática. Preferi seguir este grupo para poder conseguir 
acompanhar o processo de elaboração das aulas que como foi explicado anteriormente, se dá em dias 
alternados Linguagem e Matemática. 
 
Justificativa 
O meu Retorno hoje, 31/10/07, para realizar o Segundo Encontro de Observação nesta turma. deveu-
se à turma observada (Componente Curricular Pesquisa e Prática Pedagógica V) não poder realizar 
as intervenções pedagógicas nos espaços de formação profissional. Fato este justificado pela carga 
horária (60 horas) deste componente ser distribuídas para as disciplinas de Ciências, História e 
Geografia. O que, de fato, na prática, tal componente necessita que cada um tenha o mesmo tempo 
pedagógico, pois, a meu ver, são componentes importantes no ensino fundamental que ampliam e 
auxiliam a visão de homem, de mundo, de sociedade e de valorização do meio ambiente. 
 

   Áurea Rocha 

                                                                                                                    31/10/07 
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ANEXO III - CONSTRUÇÃO DOS SABERES 1º MOMENTO 
 

 
 

GESTÃO DA CLASSE 

Campo 
empí-
rico 

UFPE ESCOLAS 
INTERVENÇ

ÃO 

PPP I 

-Discussão do programa 
-Organização e comunicação 
-Orientação sob o formato da disciplina em dois 
locais distintos. Obs.1  

A observação foi 
direcionada para a 

organização e gestão da 
Escola 

Não houve 
intervenção no 

Espaço 
Profissional 

-Participação na discussão s/ REUNI.Obs.4  
-Reflexão s/ “ como se colocar no lugar do 
outro”. Obs.5 

PPP III 

 - Organização no quadro das tarefas do dia. 
-Apresentação dos alunos e professores. 
-Leitura para deleite. 
-Organização da estrutura e forma de conduzir a 
aula e a disciplina nos dois espaços.  
-Orientação sob o foco da pesquisa – 2º ciclo – 
dinâmica da sala; relacionamento inter e 
intrapessoal; professor x aluno x aluno e aluno x 
professor. 
- Apresentação e discussão do calendário com as 
seqüências das aulas na UFPE e na escola 
campo.  Obs.1 

• Organização da turma 
em círculo.  
• Relação Professor X 
Aluno e Aluno X Aluno 
harmoniosa. 
• Trabalhos em pequenos 
grupos. Obs.1 

Realização de 
observação na 
sala de aula 

• Convivência cidadã, 
respeito às diferenças. 
• Produção de livro – tarde 
de autógrafo – fim de 
semestre.  
• Cantinho de leitura. 
• Criação de um caderno 
para empréstimos e 
devolução de livros, gibis, 
etc. Obs. 2 

- -Organização no quadro das tarefas do dia. 
Apresentação de sites pelos alunos para compor 
um banco de dados de pesquisa s/ assuntos 
educacionais.  
-Reflexão sobre o compromisso e 
responsabilidade com o tempo pedagógico 
indispensável atividade docentes. Obs.2 
Organização de itens que comporão a aula de 
hoje. 
-Discussão sobre as noticias de educação. 
-Discussão das manchetes apresentadas. Obs.3  
-Organização (no quadro) dos pontos a serem 
discutidos. 
-Discussão sobre as leituras deleite: 
- atitudes educativas – formativas. 
- aprendizagem através de trocas.  
- Conhecer limitações. 
- Relação interpessoal / pessoal. Obs.4. 

•  Organização das 
atividades do dia a partir da 
observação sobre o 
cotidiano. 
• Cantinho de leitura (lida 
pela professora).  
• Trabalhos em grupo. 
Obs.3 -Organização do trabalho do dia no quadro 

-Exemplificação do mau uso do tempo 
pedagógico. Obs.5 
-Organização (no quadro) da agenda do dia. 
-Organização do calendário em face da 
finalização do semestre. Obs.6 

• Distribuição de papel e 
lápis para cada aluno. Obs.4 

-Organização do trabalho do dia no quadro 
-Orientação p/ a apresentação do seminário 
sobre o Ensino Fundamental. Obs.7 
-Orientação das atividades no quadro; 
-Reflexão sobre o uso do tempo pedagógico em 
sala de aula. Obs. 8 
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